2015

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.30
TAXA PEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I CREMACIÓ
Article 1.- Disposicions generals
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb el que disposen els articles
15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa pel servei del cementiri municipal
i cremació, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 57 de l’esmentat Real Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis del cementiri municipal que es detallen en la tarifa
d’aquesta ordenança, així com qualssevol altres que, de conformitat amb el Reglament de Policia
Sanitària i Mortuòria, siguin procedents o s’autoritzin a instància de part.
Article 3.- Acreditament, gestió i recaptació
1. Amb caràcter general l’obligació de contribuir neix en concedir-se, ampliar-se ó prorrogar-se,
transmetre’s o modificar-se el dret funerari i en expedir-se els títols.
2. Per la taxa de conservació del cementiri, l’obligació de contribuir es fonamenta en la titularitat o
la simple tinença del dret funerari.
3. Per la utilització dels serveis d’inhumació, exhumació, cremació
4. Per la utilització de qualsevol altre servei dels que es presten al cementiri Municipal
5. Per la tramitació de permisos i documentació.
Article 4.- Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la realització
dels serveis i, si escau, els titulars de l’autorització concedida, el beneficiari, els seus hereus,
successors o persones que els representin.
Article 5.- Exempcions
Estan exempts del pagament d’aquests preus:
1. Les inhumacions i cremacions de persones sense recursos econòmics, previ informe del
Serveis Socials municipals.
2. Les exhumacions i inhumacions ordenades per l’autoritat judicial.
3. Les cremacions de restes procedents dels centres hospitalaris de Terrassa.
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Article 6.- Liquidació i recaptació dels preus
La liquidació i la recaptació de les taxes es farà per la Societat Municipal de Serveis Funeraris de
Terrassa, S.A.
El cobrament de les quotes corresponents a les taxes de manteniment i conservació del cementiri que
figuren a l’article 7.8 d’aquesta ordenança fiscal es farà per l’Ajuntament mitjançant padró anual.
El període de cobrament serà el que es fixi en el calendari fiscal de l’Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.
Article 7.- Taxes
Les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal estan subjectes a l’IVA vigent en cada moment. La
base de percepció i els drets de gravamen, exclòs l’IVA, es regularan d’acord amb les següents:
TARIFES
1. Drets funeraris de caràcter general. Import pels primers 25 anys .
1.1. Tombes, panteons i hipogeus, sense comptar l'acabament exterior (sumptuari)
€
1. Per metre quadrat

2. Per unitat
d'enterrament
construïda

524,16
1. Tombes zona SE (una unitat)

2.011,87

2. Tombes (3 unitats)

3.494,51

3. Panteons (mínim 6 unitats)

4.149,67

4. Hipogeus (3 o 6 unitats)

3.712,95

En les sepultures procedents de reversió, s’aplicarà una reducció del 50% respecte la tarifa fixada.
Els titulars de les concessions que prorroguin les concessions per 25 anys més, gaudiran d’una
bonificació del 50% respecte la tarifa corresponent.
A les sepultures realitzades per encàrrec, el preu serà per pressupost.
1.2. Nínxols dels blocs 100 al 153
€
1. Nínxol de fila 1 amb ossera

1.587,76

2. Nínxol de fila 1

909,71

3. Nínxol de fila 2

784,91

4. Nínxol de fila 3

687,36

5. Nínxol de fila 4

383,43
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6. Nínxol de fila 5,6,7

183.30

En els nínxols procedents de reversió, s’aplicarà una reducció del 50% respecte la tarifa fixada.
Els titulars de les concessions que prorroguin les concessions per 25 anys més, gaudiran d’una
bonificació del 50% respecte la tarifa corresponent.
1.3. Nínxols dels blocs 201 al 299
€
1. Nínxol de fila 1 amb ossera

2.585,94

2. Nínxol de fila 1

1.725,72

3. Nínxol de fila 2

2.168,69

4. Nínxol de fila 3

1.485,14

En els nínxols procedents de reversió, s’aplicarà una reducció del 50% respecte la tarifa fixada.
Els titulars de les concessions que prorroguin les concessions per 25 anys més, gaudiran d’una
bonificació del 50% respecte la tarifa corresponent.
1.4. Nínxols dels blocs 300 al 399
€
1. Nínxol de fila 1 amb ossera

3.780,06

2. Nínxols files 1, 2 i 3

2.520,14

3. Tres nínxols i ossera

12.600,35

En els nínxols procedents de reversió, s’aplicarà una reducció del 50% respecte la tarifa fixada.
Els titulars de les concessions que prorroguin les concessions per 25 anys més, gaudiran d’una
bonificació del 50% respecte la tarifa corresponent.
1.5. Nínxols dels blocs 900, columbaris i cineraris piramidals
€
1. Nínxol columbari de cendres i restes

86,47

2. Columbari de cendres

453,63

3. Cinerari piramidal

453,63
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1.6. Descomptes per concessions superiors a 25 anys
Quan la concessió d’una sepultura nova dels apartats 1.1 al 1.5 sigui per un període de temps superior
a 25 anys, el càlcul de l’import dels anys que superin aquest termini es farà utilitzant la fórmula següent:
Tarifa: np[ 1- (n/100) ]
A on n és el número d’anys que superen els 25 primers anys i p el preu per any de concessió durant els
primers 25 anys.
2. Dret funerari. per un termini mínim de 2 o 5 anys (segons causa defunció).
2.1. Blocs 100 al 153.
Preu/any
1. Nínxol de fila 1

88,54

2. Nínxol de fila 2

77,00

3. Nínxol de fila 3

65,37

4. Nínxol de fila 4

42,90

5. Nínxol de fila 5,6,7

27,80

2.2. Nínxols dels blocs 900 i columbaris.
1. Nínxol columbari de cendres i restes

17,89

2. Columbari de cendres

26,15

3. Modificació del dret funerari, per raó de transmissions
€
1. Per designació administrativa de beneficiari de la sepultura per a després de la
mort del titular; per la revocació o per la substitució del beneficiari designat.

9,14

2. Per transmissions "mortis-causa" quan sigui hereu o legatari del titular o
hagués estat designat successor per acte administratiu.

9,14

3. Per transmissions "inter-vivus" en les condicions establertes en la ordenança
reguladora del cementiri municipal.

44,98

4. Per transmissió "provisional" en les condicions establertes en la ordenança
reguladora del cementiri municipal.

44,98
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4. Drets d’inhumació
€
1. A fosa comú

46,93

2. A nínxol

96,75

3. A panteó

188,86

4. A columbari de restes i cendres

15,99

5. Dret d'entrada al Cementiri i dret d'entrada per restes al Crematori

39,37

6. Drets obertura cinerari comú
7. Drets d’inhumació al Jardí del Repòs

4,34
15,99

5. Drets d’exhumació
€
1. De nínxol

96,75

2. De panteó

188,86

3. De columbari de restes i cendres

15,98

En el trasllat de cadàvers, restes o cendres dins del mateix cementiri, qualsevol que en sigui el nombre,
la taxa a satisfer serà el 60% dels drets d’inhumació i exhumació.
6. Permís i despeses de col·locació de làpida i altres accessoris
€
1. Permís col·locació de làpida

47,90

2. Col·locació làpida senzilla

39,37

3. Col·locació de làpida doble o triple

78,53

4. Col·locació plaques i inscripció lateral

56,77

5. Placa gravada estàndard (columbaris)

24,47

6. Placa gravada text especial, per lletra

0,17
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7. Reducció de restes i funda
€
Reducció de restes i funda

70,10

8. Conservació i manteniment
Per les tasques de conservació i manteniment del recinte en zones comunes, tarifa anual:
€
1. Nínxols

18,81

2. Tombes 3 sepultures

64,10

3. Tombes 6 sepultures

159,64

4. Hipogeus 1 a 99

171,04

5. Hipogeus altre numeració

208,51

6. Mausoleus, panteons i columbaris a terra per m2 de concessió
7. Columbaris de restes i cendres

20,36
3,92

En cas de concessions de dret funerari per un període de fins a 5 anys, el titular, en el moment de
tramitar la concessió, podrà fer el pagament de l’import de la taxa de conservació i manteniment del
cementiri municipal, per tot el període de la concessió i d’acord amb la tarifa de l’ any que es fa el
pagament.
El termini de pagament d’aquesta taxa quedarà reflectit en el calendari fiscal de l’Ajuntament de
Terrassa.
9. Drets d’utilització del temple i altres dependències.
Drets d’utilització del temple i altres dependències del cementiri pel concepte de manteniment,
megafonia, neteja i accessoris per actes i celebracions no inherents als serveis de la Funerària
Municipal.
€
Drets d'utilització del temple i altres dependències amb complements i accessoris

174,94

10. Retrocessions dels drets funeraris.
L’extinció del dret funerari implicarà el retorn de part de les tarifes abonades.
L’import a retornar serà del 50% de la part proporcional del temps pendent de concessió sobre el total
de la mateixa i referit a la tarifa del dret funerari, en el moment de la concessió.
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11. Expedició de títols dels drets funeraris
Per l’expedició de títols, ja sigui de primera concessió o duplicat per pèrdua o altra causa, i modificació
per transmissió.
€
1. Dret funerari de caràcter general (25 anys)
2. Dret funerari per un termini de 2 o 5 anys

18,43
8,71

12. Tramitació d’expedients administratius
€
Tramitació d’expedient administratiu (recepcions, incineracions, trasllats de
restes, expedició de duplicats de títols, transmissions intervius, transmissions
provisionals i d’altres tràmits administratius)

31,82

13. Drets de cremació
€
1. De cadàvers, per unitat

347,61

2. De restes i fetus per unitat

180,79

3. Desenferetrar per extracció caixes de zenc
4. Extracció de marcapassos o altres elements, no aptes per a la cremació

51,23
218,50

En cas de cremació de restes es cobrarà un màxim de dues restes per sepultura i cremació.
14. Tractament de residus
€
Tractament de residus derivat de les operacions d’inhumació, exhumació i
cremació

21,12

Quan es realitzin dues o més operacions generadores de residus, relacionades amb una actuació
d’inhumació, exhumació o cremació, es considerarà que el fet imposable només s’ha produït un cop,
pel que la taxa es considerarà meritada una sola vegada.
15. Varis
€
Utilització de vehicle o maquinària dins del cementiri

39,38
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Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs de conservació i neteja, bé a instància de part,
bé d’ofici quan requerit per això el particular no atengués el requeriment en el termini concedit a aquest
efecte, a més del valor dels materials utilitzats, per operari/hora.
€
Per operari/hora

26,51

Article 8.- Bonificacions
Gaudiran d’una bonificació del 25% en el pagament de les taxes de l’art. 7è, apartat 8, aquells
contribuents que tinguin uns límits de renda, en relació amb la unitat familiar, que s’expressen en el
quadre següent:
Membres de la
Límit de renda
unitat familiar
1

9.034,20

2

15.358,14

3 o més

18.068,40

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i
propietats, excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent
o un dels membres de la unitat familiar posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús
exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per
sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la
sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.
b) De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i membres de la unitat familiar que,
superant els límits previstos en el quadre anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de
capacitat econòmica, hauran d'adreçar la seva petició i la documentació justificativa a l'Ajuntament, per
tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s'escau, informe favorable a la concessió de la
bonificació.
Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a
l’Ajuntament abans de la fermesa de la liquidació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades
fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta
de nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i els membres de la unitat familiar.
Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats en el
municipi de Terrassa.
El termini de sol·licitud de la present bonificació és dins el primer trimestre natural de l’any.
Article 9.- El pagament de la taxa pel servei del cementiri municipal i cremació es farà efectiu a les
dependències, oficines i delegacions de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa S.A,
que haurà de lliurar el document acreditatiu del pagament realitzat. També es podran utilitzar els
mitjans regulats en l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos
de dret públic locals.
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Article 10.- Els preus del servei liquidats i no satisfets dins el termini voluntari de pagament que
s’indiqui, es faran efectius per la via de constrenyiment.
Article 11.- En tot allò que no hagi estat previst en aquesta ordenança fiscal i que faci referència a
l’aplicació, liquidació, efectivitat i recaptació de la taxa regiran les disposicions pertinents de la legislació
de règim local vigent, i les altres disposicions complementaries dictades – o que es dictin – per la seva
aplicació.
Disposició final
Aquesta ordenança serà aplicable a partir de l’1 de gener del 2015 i mantindrà la seva vigència mentre
no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.
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