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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 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 de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 del Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest ajuntament estableix la "Taxa de Cementeri
Municipal", que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut a
l'article 57 del citat Text Refós.
Article 2n.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis de Cementeri Municipal, tals com:
assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons o sepultures, ocupació
d'aquests, reducció, incineració, moviments de làpides, col·locació de làpides, reixes i adorns,
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, de conformitat amb
el preveu el Reglament de Policia Sanitària mortuòria, siguin procedents o s'autoritzin a instància de
part.
La taxa serà exigida en règim d'auto-liquidació, a l'efecte els subjectes passius estan obligats a
realitzar dita auto-liquidació i el pagament del seu import abans de la prestació dels serveis de
Cementeri municipal determinats en el paràgraf anterior.
Article 3r.- SUBJECTE PASIU
Són subjectes contribuents, els sol·licitadors de la concessió de l'autorització o de la prestació del
servei i, en el seu cas, els titulars de l'autorització concedida.
Article 4t.- RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o
jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Estaran exempts els serveis que es prestin amb ocasió 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 que sigui pagada per la família
dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'Autoritat Judicial i que s'efectuïn a la fosa comuna.
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Article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Epígraf primer: Inhumacions
1. En nínxols i fossa comuna:
A) de cadàvers.
B) de pàrvuls.
C) de fetus.
D) de restes.
E) reinhumació de restes per cada una.
F) de cendres
G) reinhumació per cada urna de cendres

16,00 €
7,00 €
5,45 €
5,45 €
19,00 €
16.00 €
10.00€

2. En capelles, criptes, sepultures:
A) de cadàvers
B) de pàrvuls.
C) de fetus.
D) de restes.
E) reinhumació de restes per cada un
F) de cendres
G) reinhumació per cada urna de cendres

43,50 €
43,50 €
12,50 €
12,50 €
.21,50 €
20,00 €
10,00 €

Epígraf segon: Exhumacions
1. En nínxols i fossa comuna:
A) de cadàvers.
B) de restes, per cada una d'elles.
C) exhumació i re-inhumació de restes, per cada una d'elles
D) de cendres
E) exhumació i reinhumació de cendres, per cada un

26,50 €
10,10 €
26,50 €
16,00 €
10,00 €

2. En capella, criptes i sepultures:
A) de cadàvers..
B) de restes, per cada una d'elles
C)exhumació i re-inhumació de restes, per cada una d'elles.
D) de cendres
E) reinhumació per cada urna de cendres

26,50 €
10,10€
32,00
10.00€
20,00 €

Epígraf tercer: Per utilització d'instal·lacions
A) per estada de cadàvers al dipòsit per dia o fracció que superi les 12 hores.
B) conservació de cadàver en frigorífic per cada dia o fracció que superi les 12 hores..
Epígraf quart: Drets d'ús a 25 anys

.4,50 €
13,00 €
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A) nínxols de 1a, 2a i 3a altura.
B) nínxols de 4a altura
C) nínxols de 5a altura..
D) drets d'ús d'instal·lació funerària sobre solar de 13,60 m2
per a construcció de capella.
E) expedició títol dret funerari d'ús en nínxols, capelles,
solars, criptes i sepultures
F) conservació cementeris nínxols.
G) conservació cementeris capelles, criptes i sepultures (Cementeri Vell). .
H) conservació cementeris solars (cementeri nou).
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935,00 €
.648,00 €
431,00 €
.5755,00 €
5,50 €
.229,00 €
45,00 €
229,00 €

Epígraf cinquè: Autòpsies
- Drets d’autòpsies.

16,00 €

Epígraf sisè: Altres serveis
A) per col·locació de làpida.
B) per col·locació de marc.
C) per col·locació de tires de marbre i similars.
D) per tancament de tombes buides.
E) per tancament de nínxols buits
F) per neteja de nínxols i altres sepultures per unitat i màxim un any.
G) per emblanquinat de nínxols i altres sepultures per unitat i màxim un any.
H) per canvi de titularitat entre pares i fills i cònjuges
I) per altres canvis de titularitat
J) per expedició de duplicats de títols

8,00 €
2,20 €
4,50 €
10,10 €
8,00 €
13,00 €
33,00 €
22,00 €
22,00 €
7,00 €

Epígraf setè. Drets d'ús temporal
A) dret d'ús en nínxol per 5 anys
B) conservació cementeris per 5 anys
C) dret d'ús en ninxol per 10 anys
D) conservació cementeris per 10 anys.
E) dret d'ús en ninxol per 15 anys.
F) consevació cementeris per 15 anys.
G) cada mes retardat en el pagament (màxim 5 anys) s'abonarà la quantitat de

159,00 €
.45,00 €
318,00 €
.90,00 €
.477,00 €
135,00 €
4,00 €

Epígraf vuitè. Columbaris
Cementeri Nou i Vell:
Dret d'ús temporal per cinc anys
Conservació Cementeri.
Dret d'ús, renovable per vint-i-cinc anys.
Conservació Cementeri

100,00 €
.55,00 €
501,50 €
229,00 €

Gestió Tributària

C/ Canàries núm. 35
07800 Eivissa
tel 971 39 76 00
fax 971 39 75 70
tributs@eivissa.es

Epígraf novè. Drets d'ús a 75 anys
A) Ninxols de 1ª, 2ª i 3ª altura
B) Ninxols de 4ª altura.
C)Ninxols de 5ª altura.
D) Drets d'ús d'instal·lació funerària sobre solar de 13,60m2
per a construcció de capella
E) Expedició títol dret funerari d'ús en ninxols, capelles, solars
criptes i sepultures
F) Conservació cementeri ninxols.
G) Conservació cementeri solars (Cementeri Nou)

2.805€
1.944€
1.293€
17.265€
5,50€
.687€
687€

1.- Nota comuna a tots els epígrafs.
L'import dels segells municipals s'englobarà en el total de la quota tributària de cada epígraf
corresponent. Dit canvi no representa cap variació respecta al total a pagar i s'aconsegueix simplificar
la gestió de cobrament per l'activitat de cementeris
Article 7è.- MERITACIÓ
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació dels serveis subjectes a
gravamen, entenent-se a aquestes efectes, que la dita iniciació es produeix amb la sol·licitud
d'aquells.
Article 8è.- DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis del qual es tracti.
La sol·licitud de permís per a construcció de mausoleus i panteons anirà acompanyada del
corresponent projecte i memòria, autoritzats per facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una vegada que
haig prestat el dit servei, per al seu ingrés directe a les Arques Municipals en la forma i terminis
assenyalats en el Reglament General de Recaptació.
Article 9è.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquestes
corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei General
Tributària.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal, aprovades per acord de Ple celebrat el dia 26 de
novembre de 2015 , publicada l’aprovació definitiva en el BOIB núm 17 , de 4 de febrer de 2016
entraran en vigor a partir del dia 5 de febrer de 2016 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

