
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 
 

REGULADORA DE TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL  
 
 
Article 1. 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 20 al 27del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri 
municipal i altres serveis funeraris especificats en les tarifes contingudes a l’article 6è. 
de la present Ordenança. 
 
El dret d’ús de localitats funeràries de construcció municipal s’articularà en forma de 
concessió administrativa o mitjançant lloguers. 
 
Es destinaran al règim de lloguer les localitats funeràries recuperades situades al 
Cementiri Municipal, a criteri de l’Ajuntament i segons les disponibilitats que hi hagi en 
cada moment. En règim de lloguer s’atorgaran, prèvia sol·licitud, per un període mínim 
de dos anys o de cinc, quan la defunció hagués estat per malaltia infecciosa. 
 
Article 3. Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de 
caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada 
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la 
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4. Responsables.  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36 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, 41, 42 i 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5. 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 6. Quota tributària. 
 
1. La quantia de la taxa vindrà determinada per l’aplicació de les següents tarifes: 

 
TARIFA QUOTA 

1. Concessions de drets funeraris sobre terrenys i sepultures a 50 anys  
a) Concessió nínxols nous Fila 1a 700,00 € 
b) Concessió nínxols nous Fila 2a 900,00 € 
c) Concessió nínxols nous  Fila 3a  800,00 € 
d) Concessió nínxols nous de petites dimensions (columbaris) 350,00 € 
e) Concessió nínxols recuperats i millorats planta baixa 490,00 € 
f) Concessió nínxols recuperats i millorats planta primera 630,00 € 
g) Concessió nínxols recuperats i millorats planta segona 560,00 € 
d) Concessió nínxols recuperats i millorats petites dimensions 
(columbaris) 

245,00 € 

2. Lloguer de nínxol recuperat 50,00 
€/any 

3. Drets enterrament, tramitació expedients i expedició de títols  
a) Drets enterrament 50,00 € 
b) Tramitació expedient llicència col·locació/substitució làpides, reixes i 
altres guarniments 

25,00 € 

c) Tramitació expedient llicència trasllat restes mortals 40,00 € 
d) Tramitació expedient transmissió titularitat drets funeraris 25,00 € 
e) Expedició títol  25,00 € 
4. Conservació del cementiri  
a) Drets conservació nínxol 10,00 € 
b) Drets conservació panteó 20,00 € 
c) Drets conservació columbari 8,00 € 

 
Article 7. Meritació. 
 
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1 i 2 i 3 la taxa es merita i neix 
l’obligació de contribuir, quan s'autoritzin els serveis. 
 
2. En els supòsits contemplats en l’epígraf 4, el meritament tindrà lloc l’1 de gener 
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, essent la quota 
irreductible. 
 
 



 

 

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés. 
 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.  
 
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà 
de la memòria corresponent i el pressupost estimat. 
 
2. En el cas dels epígrafs 1 i 2, l'Ajuntament practicarà la liquidació en el moment de 
concedir l’autorització. 
 
Pel que fa l’epígraf 3 – Drets enterrament, tramitació expedients i expedició de títols, 
es liquidaran en règim d’autoliquidació i hauran d’abonar-se en el moment de presentar 
la sol·licitud 
 
Pel que fa l’epígraf 4, es formarà un padró anual, amb els titulars de les concessions 
d’ús privatiu, que inclourà les variacions produïdes en l'exercici anterior. Les quotes 
anuals es gestionaran pels serveis de Base Diputació mitjançant rebut durant el termini 
fixat en el calendari de cobrament .El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del 
pagament de la taxa.  
 
En els supòsits de reversió dels drets funeraris a favor de l’Ajuntament no es cobrarà 
el trasllat de restes. 
 
3. En el supòsit que durant més de 10 anys consecutius, hi hagi rebuts impagats d’un 
mateix nínxol, es procedirà a la reversió del mateix a favor de l’Ajuntament. Es 
notificarà l’inici de l’expedient al titular del dret funerari i si se’n desconeix el domicili 
es publicarà per edictes; finalitzat el termini l’Ajuntament inscriurà el nínxol al seu 
favor i les restes funeràries que hi pugui haver, passaran a la fossa comú designada a 
tal efecte.  
 
4. L’Ajuntament designa el nínxol 223 com a ossera municipal. 
 
Article 9. Infraccions i sancions. 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
general tributària, i la normativa que la desplega. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 14 d’octubre de 2013 i ha quedat aprovada definitivament, en no haver-se 
presentat al·legacions. Entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació provisional al BOP número 242 de data 21 
d’octubre de 2013. 
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació definitiva al BOP número 291 de data 19 de 
desembre de 2013. 
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 301 de data 31 de desembre 
de 2015. 
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 240 de data 20 de desembre 
de 2016. 
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT de data 30 de desembre de 2021. 


