ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
REGULADORA DE LA TAXA D’ATORGAMENT DE DRETS FUNERARIS EN L’AMPLIACIÓ
DEL CEMENTERI MUNICIPAL

Article 1r. Fonament i naturalesa
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 del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa d’atorgament de drets funeraris en l’ampliació del cementiri municipal, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada
Llei 39/ 1988.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’atorgament de drets funeraris en la ampliació del cementiri
municipal sobre les unitats d’enterrament amb caràcter indefinit.

Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de l’atorgament de drets funeraris i, si s’escau, els titulars
de drets funeraris atorgats.

Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala
l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui
per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.

Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent tarifa:
- Atorgament de drets funeraris en caràcter indefinit:
Concepte

Euros

Pessetes

Capelles

18.000,00

2.994.948

Tombes

13.500,00

2.246.211

Nínxols

1.500,00

249.579

900,00

149.747

Columbaris

Precepto, anteriormente modificado por L 21/1993 de 29 diciembre y L 42/ 1994 de 30 diciembre, redactado
por art. 18 24º L 50/1998, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Article 7è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes a
gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran l’adjudicació de dret funerari.
2. L’atorgament de dret funerari amb caràcter indefinit es satisfarà de la següent manera:
a) En el moment de formalitzar la sol·licitud: 25%
b) Quan hagin transcorregut quatre mesos des de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig
de les obres emparades pel projecte d’ampliació del cementiri: 50%
c) Quan hagin finalitzat les obres i s’expedeixi el corresponent títol municipal: 25%

Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició Final
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. competència en la
Comissió de Govern.
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