
ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Art.1 Fonaments i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l´art. 106
de la Llei 7/1985, de 21 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local i, de conformitat amb el que
disposen els arts. 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix l´ordenança i la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual
s´atenen al que disposa l´art. 58 de l´esmentada Llei 39/1988.

Art. 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal per
l´assignació d´espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons, tombes o de
sepultures, ocupació d´aquests panteons o sepultures, reducció, incineració, moviments de làpides,
col.locació de làpides, reixes i guarniments, conservació dels espais destinats al descans dels difunts,
exhumació i trasllat de cadàvers, autorització a empreses per a la prestació de serveis funeraris,
registre de transmissions i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament
de Policia sanitària mortuòria, siguin convenients o s´autoritzi a instància de part.

Art. 3. Subjecte passiu

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. 33 de la Llei General Tributària, que sol.licitin o utilitzin els
serveis i que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Art. 4.Responsables

1. Juntament amb els subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societat i entitats en general en els supòsits i amb l´abast que
assenyala l´article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5. Administració i cobrança

1. La concessió de nínxols s´atorgarà únicament i exclusivament a aquelles persones que puguin
justificar una necessitat directa i indispensable en aquell moment.

2. Els drets assenyalats en la precedent tarifa per concessions, permís o serveis que es prestin a
sol.licitud de l´interessat es meritaran des del mateix moment en què es sol.licita l´expedició dels títols
o permisos corresponents.

3. El pagament dels drets podrà fer-lo qualsevol persona per compte dels interessats. Quan es tracti
de concessions temporals de 99 anys, si transcorreguts més de 10 anys a comptar des de l´últim
pagament dels drets, el titular o titulars de la concessió no haguessin satisfet els drets meritats per la
conservació de nínxols, l´Ajuntament requerirà personalment als interessats si fossin coneguts, i en
altre cas per Edicte en el Butlletí Oficial de la Província on s´expressarà el nom de l´últim titular de la
concessió i el número per a l´abonament dels drets pertinents. Transcorreguts 60 dies a comptar des
de la data del requeriment es practicarà un nou avís, en la mateixa forma, per un termini de 30 dies



més i, si dintre d´aquest últim termini no es satisfessin els drets corresponents, l´Ajuntament quedarà
autoritzat per a disposar de la sepultura previ trasllat de les resta a la fossa comuna.

4. S´entendrà caducada tota concessió o llicència temporal si la seva renovació no es demana dintre
els 30 dies següents a la data de la caducitat, quedant en aquest cas facultat l´Ajuntament per a
traslladar les restes al lloc designat a tal efecte en el propi cementiri.

5. L´Ajuntament podrà recuperar els nínxols  de vàries maneres :
- Per donació de la família i/o subjecte passiu si no el necessiten .
- Per abandó dels seus propietaris, quan aquests no paguen a l´Ajuntament els rebuts municipals

de conservació.

Article 6. Exempcions

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de :

a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficiència, sempre que la conducció es verifiqui
per comte 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.

Art.7 Quota tributària

La quota tributària es determinarà per l´aplicació de la tarifa següent :

Epígraf primer. Assignació de sepultures, nínxols i columbaris

a) Tarifa aplicable per a l´atorgament d´una concessió en nínxols recuperats per part de l´Ajuntament
i en nínxols nous :

- concessió fins a 5 anys ........................................................... 80,23 €
- concessió fins a 10 anys ......................................................... 160,42 €
- concessió fins a 15 anys ......................................................... 320,87 €
- concessió fins a 49 anys ......................................................... 641,73 €

En el cas que una persona retorni un nínxol a l´Ajuntament, aquest li abonarà en concepte
d´indemnització la quantitat següent :

- Retorn nínxol a perpetuïtat ................................................. 150,00 €
- Retorn nínxol concessió a 99 anys .................................... 100,00 €
- Retorn nínxol concessió a 49 anys ..................................... 75,00 €

b) Tarifa aplicable per a l´atorgament d’una concessió d´un columbari:

-concessió fins a 49 anys ........................................................... 222,40 €

En el cas que una persona retorni un columbari a l´Ajuntament, aquest li abonarà en concepte
d´indemnització la quantitat següent :

- Retorn columbari .................................................................. 30,00 €

Epígraf segon. Assignació de terrenys per a mausoleus
i panteons ....................................................................................... 5.818.12 €

Epígraf tercer. Permisos de construcció de mausoleus i panteons.



La tarifa aplicable per a la realització d´una obra per a la construcció d´un mausoleu o un panteó serà
la resultant de la liquidació de la corresponent llicència municipal d´obres i es regirà pel que estableixi
l´ordenança corresponent.

Epígraf quart. Registre  de permutes i transmissions.

a) Tarifa per a la inscripció en els registres municipals de cada permuta que es concedeixi de
sepultures o nínxols dins el cementiri :

- 14,85 euros per cada un dels títols que s´expedeixi + 11,20 euros en concepte d´inscripció
en els registres municipals.

b) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les concessions de tota mena de
sepultures o nínxols, a títol d´herència entre pares, cònjuges, fills o altres hereus la tarifa aplicable
és :

- 11,20 euros en concepte d´inscripció en els registres municipals.

Epígraf cinquè . Inhumacions.

Per cada inhumació practicada en el cementiri municipal s´haurà de liquidar la taxa corresponent en
concepte de drets de cementiri

- Tarifa aplicable en concepte de drets de cementiri ..............  23,46 €.

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.
Les restes de cadàvers inhumans en qualsevol mena de sepultura podran passar al columbari, si així
es sol.licita, sense pagar cap dret de cap classe i, sempre que la sepultura quedi completament lliure
i, totes les operacions aniran a càrrec de l´Ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al seu favor.

Epígraf sisè. Exhumacions

Totes les exhumacions que es practiquin aniran a càrrec de la persona interessada.

Epígraf setè. Incineració, reducció i trasllat

A) Trasllat de cadàvers i restes en l´interior del recinte ............... 25,57 €
B) Trasllat de cadàvers i restes de fora del recinte ...................... 62,59 €

Epígraf vuitè. Moviments de làpides i tapes.

El moviment de làpides i tapes en les diferents sepultures l´efectuaran sempre els particulars pel seu
compte, bé directament o a través de les persones que aquests contractin a tal efecte.

Epígraf novè. Conservació i neteja.

a) Per la realització de reparacions d´urgència o de treballs de conservació i neteja quan aquestes
siguin a càrrec del particular, bé d´ofici o bé a instància de part interessada, quan el particular requerit
a tal efecte no atengués el requeriment en el termini concedit, l´ajuntament realitzarà aquestes
reparacions o treballs de conservació i neteja revertint el cost dels materials utilitzats així com també
el cost de/ls operari/s que hi haguessin treballat al particular titular de la concessió del nínxol o
sepultura.

b)Padró conservació nínxols cementiri ........................................ 5,75 €/any

c) Padró conservació panteó .......................................................    28,75 €/any



d) Padró conservació columbaris ………………………………..   3,21  €/any

Article 8. Meritació

La taxa es merita i neix l´obligació de contribuir quan s´autoritzin els serveis. No obstant, la taxa per
conservació i manteniment de nínxols, sepultures i altres es merita un cop a l´any i no es podrà reduir.

Article 9. Règim de declaracions i ingrés

Per a la taxa de manteniment es formarà un padró anual, amb els titulars de les concessions d´ús
privatiu, que inclourà les variacions produïdes en l´exercici anterior.
En el cas de les taxes per serveis concrets i per l´autorització de serveis funeraris a empreses,
l´Ajuntament practicarà la liquidació en el moment de concedir l´autorització.
El subjecte pot sol.licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s´ordenarà el càrrec al
compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.

Article 10. Infraccions i sancions

Pel que respecta a la qualificació d´infraccions tributàries i a les sancions que es corresponguin en
cada cas, hom s´ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final:

La present Ordenança Fiscal fou aprovada pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 29 de
setembre de 2021 i publicada en el BOP número 231, de data 2 de desembre de 2021 i regirà a partir
del dia 1 de gener de 2022 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.


