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ORDENANÇA FISCAL Núm. 10
Aplicacions pressupostàries 310.04 / 340.04
REGULADORA DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS ALS CEMENTERIS MUNICIPALS
FONAMENT LEGAL
Article 1
D’acord amb que preveuen els articles 41 i següents, 57 i 20.4.p) de l'RDL 2/2004, Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa per la prestació de
serveis als cementeris municipals.
FET IMPOSABLE
Article 2
El fet imposable d'aquesta exacció està determinat per:
1. La utilització o prestació dels següents serveis:
a) incineració, inhumació i exhumació de cadàvers
b) trasllat de restes
c) col·locació de làpides
d) ús de cambra frigorífica i dipòsit de cadàvers
e) tanatori
2. La tinença, per qualsevol títol, de terrenys, panteons, sepultures o nínxols, en relació amb la
conservació i neteja del cementeri.

SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3

Estaran obligats al pagament, amb caràcter solidari:
a) Les persones posseïdores de terrenys, panteons, nínxols o sepultures
b) Les persones físiques o jurídiques que sol·licitin serveis
c) Les persones hereves testamentàries i forçoses de la persona causant
Tindran la consideració de subjectes passius substituts de la persona contribuent les
companyies d'assegurances, mutualitats, o entitats asseguradores anàlogues,
autoritzades de conformitat amb les lleis, quan les prestacions contractades hagin estat
assegurades per les mateixes, sempre que donin conformitat a les contractacions i
d’acord amb les pòlisses subscrites.

BASES I TARIFES
Article 4
La base serà el cost efectiu del servei.
Article 5
S'estableixen les tarifes següents:
1) Per cada inhumació de cadàvers
2) Per cada exhumació de cadàvers
3) Per cada trasllat de restes
4) Per cada col·locació de làpida
5) Utilització de la cambra frigorífica i dipòsit de cadàvers
a) Utilització de cambra frigorífica, per cada 24 hores o
fracció, posterior a l’autòpsia, llevat d’ordre facultativa
b) Dipòsit de cadàvers, per 24 hores o fracció
6) Conservació i neteja de cementeri:
a) Panteons de galeria i arcada en general
b) Resta de panteons
c) Sepultures o soterranis
d) Nínxols
7) Canvi de titularitat
8) Utilització de sala de tanatori
9) Per cada incineració

113,35 €
75,71 €
92,78 €
4,67 €
25,06 €
14,56 €
135,73 €
98.40 €
84,83 €
23,29 €
24,97 €
423,04 €
635,95 €

GESTIÓ
Article 6
Les tarifes liquidades per aplicació d'aquesta ordenança seran compatibles amb les
corresponents per llicències urbanístiques, motivades per construccions, reparacions i
endreçaments portats a terme per persones particulars dins el recinte destinat a
Cementeri Municipal.
Article 7
Les quotes per TARIFA 6 tindran caràcter anual i irreductible, mentre que les restants
quotes es liquidaran per servei sol·licitat; serà d'aplicació, en tot cas, el que disposa el
Reglament general de recaptació.
Als panteons dividits entre diferents persones propietàries, se'ls aplicarà la tarifa que
correspongui segons categoria, proporcional al nombre de persones propietàries.
Article 8
Les tarifes de l’article 5 es liquidaran de la forma següent:
a) La tarifa 6, per padró
b) La tarifa 7, en el moment de fer la sol·licitud a les dependències municipals de
l’oficina de Cementeris

c) Les tarifes 2 i 3, quan el servei se sol·liciti en moment diferent del de la inhumació,
a les dependències municipals de l’oficina de Cementeris
d) La resta de tarifes i situacions, en el moment de fer la sol·licitud a les oficines del
Cementeri Municipal de Maó
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no està previst en aquesta ordenança es regirà pel Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, la Llei general tributària i, si és el cas, l’Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança tindrà efectes a partir de la seva publicació al BOIB i fins a la
seva modificació o derogació expresses.
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