ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1/2020
TAXA DEL CEMENTIRI COMARCAL ROQUES BLANQUES
ARTICLE 1r.- FONAMENT I NATURALESA
D'acord amb 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 disposa en els articles
15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, el Consell Comarcal del Baix Llobregat estableix la taxa del
Cementiri Comarcal de Roques Blanques, 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, i per tot allò que disposa el Reglament de
funcionament del Cementiri Comarcal de Roques Blanques.
L'import de l'esmentada taxa serà percebut per l'empresa concessionària
GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, SL, a la que el Consell
Comarcal del Baix Llobregat delega la gestió recaptadora
ARTICLE 2n.- FET IMPOSABLE
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ORDENANÇA FISCAL

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En conseqüència, es procedeix a publicar el text íntegre de l’actualització de la referida
Ordenança:

B

El Ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Llobregat , celebrat el dia 21 d’octubre de
2019, va aprovar inicialment l’actualització de l’Ordenança fiscal per a l’aprofitament i
prestació de serveis al Cementiri Comarcal de Roques Blanques. Transcorregut el termini
de 30 dies d’informació pública sense que hagi estat presentada cap reclamació, la
referida actualització ha esdevingut definitiva, en virtut del que disposa l’article 17. 3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i l’article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local.

A

EDICTE

1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles
38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2.

Seran responsabilitat 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.- EXCEPCIONS SUBJECTIVES
N'estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a)

Els enterraments dels cadàvers de pobres de solemnitat que no figurin
en el padró de cap municipi, sempre que la conducció es verifiqui per
compte dels municipis on s'hagi produït la defunció i sense cap mena
de pompes pagades per la família dels finats.

b)

Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s’efectuïn en
sepultures d'ús comú.

A
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ARTICLE 4t.- RESPONSABLES

Data 23-12-2019

Són subjectes passius contribuents els sol·licitats de la concessió de
l'autorització del servei i, si s’escau, els titulars de l'autorització concedida,
els seus hereus, els successors, o les persones que els representin.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ARTICLE 3r.- SUBJECTE PASSIU

B

Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació dels serveis del Cementiri
Comarcal de Roques Blanques que són: assignació d'espais per a
enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació
d'aquests panteons o sepultures; reducció, moviment de làpides; col·locació
de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans
dels difunts; servei de dipòsit de cadàvers i sala d'autòpsia i qualsevol altre
que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin segons instància de
part.

ARTICLE 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

c) Temps limitat a 10 anys

887,99 €

d) Temps limitat a 20 anys

1.219,64 €

e) Renovació de l’assignació per 1 any

129,41 €

f) Renovació de l’assignació per 2 anys

258,81 €

g) Renovació de l’assignació per 3 anys

289,01 €

h) Renovació de l’assignació per 4 anys

385,36 €

i) Renovació de l'assignació per 5 anys

481,69 €

j) Renovació de l’assignació per 10 anys

887,99 €

Osseres temporals
a) Temps limitat a 50 anys més làpida

683,42 €

b) Renovació de l'assignació per períodes de
10 anys, dins dels límits marcats en el
Reglament de funcionament del Cementiri
C)

96,33 €

Tombes Temporals
a) Temps limitat a 5 anys
b) Temps limitat a 50 anys

864,80 €
4.213,99€

c) Renovació de l’assignació per 50 anys,
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b) Temps limitat a 5 anys

Data 23-12-2019

258,81 €

dins dels límits marcats en el Reglament de
funcionament del Cementiri

4.213,99 €

B

B)

a) Temps limitat a 2 anys condicionat
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A) Nínxols temporals
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A

Epígraf primer. Assignació de nínxols, osseres, i tombes.

A) Mausoleus, per metre quadrat de terreny

1.170,56 €

B)

1.170,56 €

Panteons, per metre quadrat de terreny

Epígraf tercer. Permisos de construcció de mausoleus i panteons.
A) Permís per a construir panteons

5% pres.obra

B)

Permís per a construir mausoleus

5% pres.obra

C)

Permís d'obres de modificació de panteons i mausoleus 3% pres.obra

D)

Permís d'obres de reparació o dignificació de panteons
i mausoleus

1% pres.obra

Epígraf quart. Col·locació de làpides, marcs i guarniments.
A) Permís de làpida a nínxol

51,19 €

B)

Permís de làpida i marc a nínxol

66,47 €

C)

Permís de marc a nínxol

15,28 €

D) Col·locació o extracció de làpida a nínxol

58,83 €

E)

Col·locació o extracció de làpida i marc a nínxol

67,15 €

F)

Col·locació o extracció de marc en nínxol

23,63 €

G) Col·locació o extracció de làpida a ossera o columbari
H) Permís de col·locació de llosa de marbre a tombes
Permís de col·locació de creus, esteles i
guarniments a osseres
J)

140,46 €

Col·locació o extracció de llosa a tomba

70,23 €
131,38 €

B

I)

6,62 €
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Epígraf segon. Assignació de terrenys per a mausoleus i panteons.

Pàg. 4-7

813,17 €
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b) C. Parc, temps limitat a 50 anys més làpida

Data 23-12-2019

683,42 €
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a) Temps limitat a 50 anys

A

D) Columbaris temporals

K) Permís de guarniments a panteó

5% pres.obra

L)

131,38 €

Col·locació o extracció de llosa a panteó

B)

C)

a) En nínxol

181,29 €

b) En osseres i columbaris

181,29 €

c) En tombes

286,55 €

d) En panteons i mausoleus

429,84 €

Exhumacions
a) De nínxols

181,29 €

b) D'osseres i columbaris

181,29 €

c) De tombes

286,55 €

d) De panteons i mausoleus

429,84 €

Reducció de restes
a) Per trasllats fora del Cementiri

79,74 €

b) Per trasllats dins del Cementiri

79,74 €

D) Trasllats entre sepultures dins del Cementiri
a) De cadàver de nínxol a tomba

119,48 €

b) De cadàver de nínxol a panteó o mausoleu

262,76 €

c) De cadàver o restes de tomba a panteó a mausoleu

143,24 €
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A) Inhumacions
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Epígraf sisè. Inhumacions, exhumacions, reduccions i trasllats.
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35,30 €

Expedició de duplicat de títols de sepultures

Data 23-12-2019

B)
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35,30 €

B

A) Canvi o modificació de títols de sepultures

A

Epígraf cinquè. Registre administratiu.

f) De restes de nínxol a tomba

119,48 €

g) De restes de nínxol a panteó o mausoleu

262,76 €

h) De restes de nínxol a ossera

119,48 €

E) Inhumació, exhumació, incineració i trasllat, fora horari cementiri
(50% més de la taxa).
Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel
cadàver de la mare, es pagaran els drets corresponents a una sola inhumació.
El trasllat de restes d'una ossera particular a una tomba, panteó o mausoleu,
es podrà realitzar, si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap mena, si
l'ossera queda completament lliure, i revertirà l'ossera desocupada a favor de
l'ens gestor del Cementiri.
Epígraf setè. Conservació i neteja.

21,49 €

B)

Conservació de tomba/any

40,20 €

C)

Conservació per m2 de parcel·la funerària/any

D) Conservació columbari parc/any

18,12 €

E)

26,79 €

Conservació nínxol/any

Epígraf vuitè. Dipòsit i sala d’autòpsies.
A) Utilització del dipòsit refrigerat de cadàvers, per dia

47,18 €

B)

70,36 €

Utilització de la sala d'autòpsies
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5,08 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 23-12-2019

A) Per la realització de reparacions d’urgència o de
treballs de conservació i neteja, ja sigui instància de part, o
bé d'ofici, quan, havent estat requerit per a això, el
particular no atengui el requeriment en el termini concedit a
aquest efecte, a més del valor dels materials utilitzats,
s'exigirà per cada operari i hora

A

262,76 €
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e) De restes d'ossera a panteó o mausoleu
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d) De restes d'ossera a tomba

Epígraf novè. Varis.

21,29 €

Epígraf desè. Incineracions.
A) Incineració de cadàvers

416,07 €

B)

Incineració de restes

305,55 €

C)

Dipòsit temporal d'urnes cineràries

63,21 €

D) Servei d’extracció de caixes de zinc

101,60 €

E)

Inhumació urna biodegradable en el bosc

704,46 €

F)

Inhumació d’urnes biodegradables en l’arbre familiar 2.143,97 €

G) Inhumar noves Urnes biodegradables al arbre familiar

183,94 €

H) Inhumació urna biodegradable mur de troncs.

259,08 €

Els imports dels serveis reflectits en aquesta tarifa seran incrementats
segons el tipus de Impost del Valor Afegit vigent.
Baix Llobregat, 16 de desembre de 2019

Sra. Eva Martínez Morales
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Gestió i eliminació de residus per cada inhumació
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C)

152,72 €
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Utilització capella multiconfessional

Data 23-12-2019

B)

35,12 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A) A) Per la concessió del permís per fer fotografies del
Cementiri, amb les limitacions establertes al
reglament de Funcionament del Cementiri.

B

Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat
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