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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS EN
CEMENTIRIS MUNICIPALS
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
En ús de les facultats atorgades 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
conformement al que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març,
(Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals), l’Ajuntament de Calvià,
continuarà percebent la “Taxa per prestació dels serveis als cementiris municipals”, que
es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu
l’article 57 amb relació a l’article 20.4.p) de l’esmentat R.D.L.
FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis públics als
cementiris municipals, pel compliment dels seus fins i aprofitaments especials per la
concessió de ninxos, terrenys, capelles, sepultures, columbaris, conducció de cadàvers i
altres serveis funeraris especificats a les Tarifes contingudes a l’article 6è de la present
Ordenança.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius de la Taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003 ,
general tributària, que sol·licitin o resulten beneficiades o afectades pels serveis
funeraris que constitueixen el fet imposable de la Taxa.
RESPONSABLES
Article 4.
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.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l’assoliment que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.
EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Article 5.
No s’exigiran taxes:
a) Respecte de les prestacions contemplades als apartats E, F, G, i I, en
situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per satisfer les tarifes, amb l’informe
previ de l’Àrea de Serveis Socials.
b) Per les exhumacions que ordeni l’autoritat judicial.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
A) CONCESSIONS A PERPETUÏTAT
1. Cessió en usdefruit a perpetuïtat de sepultures:
Per unitat d’enterrament

QUOTA EUROS (€)
2.250,00

2. Ídem en nínxols de paret:
2.a. Per unitat gran

1.500,00

2.b. Per unitat petita

400,00

3. Columbaris:
3.a. Columbari de 21x30x6 cm. (exterior metàl·lic i
interior plàstic)

150,00

3.b. Columbari de 40x35x40 cm. (exterior i interior
metàl·lic)

300,00

3.c. Columbari de 31x50x30 cm. (d'obra en paret amb
placa marbre)

450,00

3.d. Columbari de 31x90x30 cm. (d'obra en paret amb
placa marbre)

750,00

El lliurament de sepultures s’efectuarà en condicions de semi-acabat, essent per
compte del concessionari l’acabat i condicionament definitiu, per a la qual cosa s’haurà
de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres.
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B) TRANSMISSIONS

3.1. Traspassos entres familiars que procedeixin del mateix tronc
fins el quart grau o entre cònjuges

5,5 %

3.2. Traspassos no compresos a l’epígraf precedent

20 %

Els esmentats percentatge es calcularan sobre l’import de la tarifa de la
concessió traspassada a tenor de l’apartat A) del present article.
C) TÍTOLS
4. Per l’expedició inicial de títol de concessions, duplicats i els
seus canvis, s’abonarà per unitat la suma de

6,00

D) ARRENDAMENTS TEMPORALS
El termini dels arrendaments serà com a mínim de cinc anys i com a màxim de
10 anys.
5.1. Per unitat d’enterrament i any

50,00

5.2 Columbaris
5.2.1 Individuals
5.2.1.a. Columbari de 21x30x6 cm. (exterior metàl·lic i
interior plàstic) per any

10,00

5.2.2 Familiars
5.2.2.a.Columbari de 40x35x40 cm. (exterior i interior
metàl·lic) per any

24,00

5.2.2.b. Columbari de 31x50x30 cm. (d'obra en paret amb
placa marbre) per any

36,00

5.2.2.c. Columbari de 31x90x30 cm. (d'obra en paret amb
placa marbre) per any

60,00

E) SERVEI D’ENTERRAMENT
6. Per cada enterrament, entre altres s’abonarà per les despeses del
material i mà d’obra que ocasioni la prestació d’aquest servei la
quantitat de:
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

67,50

3

Enterrament d’urnes de cendres
Quan l’enterrament es realitzi en un columbari
6.1. Per cada unitat
Quan l’enterrament es realitzi en un nínxol se practicarà la
liquidació especificada en el punt 6 d’aquest apartat

20,00

F) EXHUMACIONS

7.Utilitzant borsa: S’abonarà per les despeses del material i mà
d’obra que ocasioni la prestació d’aquest servei la quantitat de

71,50

7.1.Utilitzant urnes per restes: S'abonarà per les despeses del
material i mà d'obra que ocasioni la prestació d'aquest servei la
quantitat de

89,50

G) CUSTÒDIA I CONSERVACIÓ DE CADÀVERS

8. Per la custodia de cadàvers i restes al dipòsit per unitat i dia o
fracció
9. Utilització de cambra frigorífica, per dia o fracció

4,61
12,00

Quan la conservació o dipòsit de cadàvers i restes es realitzi per disposició de
l’autoritat judicial, no es meritarà la tarifa d’aquest epígraf.
H) PERMISOS DE CONSTRUCCIÓ O REPARACIÓ
10. En els permisos de construcció o reparació de capelles i sepultures, obres
menors (col·locació de lapides, lloses, inscripcions, etc.) els tipus de percepció seran els
assenyalats a l’Ordenança reguladora de la Taxa sobre llicències urbanístiques.
Quan es tracti d’inscripcions a lapides ja instal·lades, s’abonarà com taxa el
percentatge vigent que s’aplica en el moment de sol·licitar-se com impost sobre
construccions, sobre l’import de la factura o pressupost de la inscripció.
I) CONDUCCIÓ DE CADÀVERS

11. Per cada conducció realitzada des dels nuclis urbans de
Calvià o es Capdellà als seus respectius cementeris
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

35,00

4

12. Per cada conducció realitzada des de municipis confrontants

60,00

13. Quan el servei s’iniciï des de distint lloc als esmentats nuclis
o municipis, se satisfarà, a més de la precedent tarifa, un
complement de 0,20 euros (€) per quilòmetre recorregut.

J) SALA EMBALSAMAMENT
14. Ús de la sala d’embalsamament amb assistència de personal

111,42

15. Ús de la sala d’embalsamament sense assistència de personal

66,86

K) VETLA
16. Vetla
Amb horari d’estiu:
De de 9 a 19 hores

89,28

Amb horari d’hivern:
De de 9 a 19 hores

89,28

L) MONDES
17. Trasllat de restes de nínxol a fossa

35,00

18. Trasllat de restes d'ossera a fossa comú

82,64

M) INSCRIPCIÓ I COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES

19. Per cada unitat

12,00

N) VENTA URNES RESTES MORTALS
20. Per cada unitat

22,00

MERITACIÓ
Article 7.
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Es meritarà la taxa quan s’iniciï la prestació del Servei, encara que s’exigirà el
dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud de l’esmentat servei.
DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
Article 8.
1. La taxa s’exigirà en règim d'autoliquidació.
2. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti,
efectuant simultàniament l’ingrés de la quota tributària resultant de l’autoliquidació.
3. No obstant el previst als apartats anteriors, si un cop verificada
l’autoliquidació resulta incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes en el termini voluntari de pagament, es
faran efectives per la via de constrenyiment, de conformitat amb l'article 28 la Llei
58/2003, General Tributària i al Reglament General de Recaptació.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, i de les sancions que
corresponguin en cada cas, s’estarà a allò disposat als articles 191 a 212 de la Llei
general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, provisionalment aprovada per la Corporació Plenària, en
sessió de dia 27 d'octubre de 2014, i definitivament el 5 de desembre de 2014, entrarà
en vigor a partir de la seva publicació en el BOIB, a partir de l'1 de gener de 2015, i
romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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