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TAXA DE CEMENTIRI 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 del Règim Local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 
del RDL 2/2002, de 5 de març, pel 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, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de 
l'esmentat RDL 2/2004. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com 
són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de 
sepultures, ocupació d'aquests panteons o sepultures: reducció, incineració; moviment de 
làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats als 
descans dels difunts, i qualsevol altres que, de conformitat amb el que es preveu en el 
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part. 
 
 
Article 3r. 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 acreditació de la taxa 
posterior a l’alta en el registre de contribuents 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 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 43 de la Llei General Tributària. 
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Article 5è. Exempcions subjectives 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 d) de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis 
funeraris, estaran exempts els serveis: 
 
a) Que es prestin a les persones que ho requereixin per manca de mitjans econòmics 

propis i suficients de conformitat amb informe del Departament de Benestar Social. 
 
b) Quan així ho requereixi l’autoritat judicial i en els termes que aquesta dicti. 
 
 
Article 6è. Quota Tributària 
 

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

1. CONCESSIÓ DE NÍNXOLS, PANTEONS ( 50 ANYS ) € 

 
1.1. Nínxols en el 1r pis ..............................................................................................................  
      Nínxols en el 2n pis ..............................................................................................................  
      Nínxols en el 3r pis ...............................................................................................................  
      Nínxols en el 4t pis ...............................................................................................................  
       

 
2.000,00 
1.533,57 
1.320,59  
1.267,55 

 

 
1.2. Per panteó ...........................................................................................................................  
       Per m² de solar per edificar .................................................................................................  
 

  
16.709,49 
  1.095,33 

 
1.3. Per cinerari ...........................................................................................................................  
 

   
415,00 

 

 
1.4. Títol funerari o duplicat ........................................................................................................  
 

 
25,00 

 

1.5.  Per la reversió dels nínxols o panteons a l’Ajuntament es prendrà com a base el 
preu de concessió amb el descompte segons els percentatges següents: 

Més de 20 anys:  60%  
De 5 a 19 anys:   35%  
Fins a 5 anys:     20% 

En el cas que la persona interessada no acrediti documentalment l’import satisfet 
en el moment d’obtenció de la concessió, l’import de la reversió és zero.  

 

Els nínxols que tenen una concessió per un període de 5 anys, no tenen dret a la 
reversió. 
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2. ALTRES SERVEIS € 

 
2.1.  Concessió de nínxols per 5 anys ........................................................................................  
2.2.  Concessió de nínxols, anys posteriors als 5 anys i per any ...............................................  
2.3.  Drets d’inhumació en sepultura o panteó ...........................................................................  
2.4.  Drets de trasllats de restes .................................................................................................  
2.5.  Drets d’inhumació de nínxols o cineraris ............................................................................  
2.6.  Canvi de titularitat de nínxol ...............................................................................................  
2.7.  Canvi de titularitat de panteó ..............................................................................................  
2.8.  Canvi de titularitat de cinerari .............................................................................................  
2.9.  Drets de conservació del nínxol de propietat o cinerari a l’any ..........................................  
2.10. Drets de conservació de panteons i sepultures a l’any .....................................................  
2.11. Per utilització de cambra frigorífica / per dia .....................................................................  
2.12. Per col·locació de làpida ...................................................................................................  
2.13. Per tancament exterior de làpida ......................................................................................  
2.14. Altres treballs hora ............................................................................................................  
2.15 Obrir i tancar sepultura a petició dels familiars ..................................................................  
2.16. Col·locació d’un cadàver a la sala d’observacions a petició dels familiars .......................  
2.17. Per escurament i neteja de sepultures 

17.1) A l’interior de panteons: ..............................................................................................  
17.2) En nínxols amb ossera: ...............................................................................................  
17.3) En nínxols sense ossera: ............................................................................................  

 

 
359,14 
83,34 
83,34 
91,18 
42,00 
60,00 

120,00 
60,00 
13,00 
45,35 
43,68 
31,33 
21,25 
20,14 
23,50 
15,66 

 
17,32 
10,06 

7,27 
 

 
 
Article 7è. Acreditació  
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravamen, i s'entendrà a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan 
aquests es sol·liciten. 
 
En el supòsits de les quotes 2.2 , 2.9 i 2.10 de l'article anterior, l'acreditació tindrà lloc l'1 de 
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural. La quota anual és irreduïble 
 
 
Article 8è. Autoliquidació i ingrés. 
 
1.- El subjecte passiu ha de practicar autoliquidació d’aquesta taxa en el moment de la 
sol·licitud de la prestació del servei de que es tracti, segons el que disposen els articles 16 i 
27 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals: en tot cas per a la prestació del servei, caldrà acreditar el pagament de la 
taxa. 
 
2.- L’autoliquidació a que es refereix el paràgraf anterior, tindrà el caràcter de liquidació 
provisional. 
 
3.- Per a dur a terme l’autoliquidació esmentada, s’aplicaran la quota obtinguda segons 
l’article 6è d’aquesta mateixa ordenança. Un funcionari municipal competent, prestarà 
l’assistència necessària per a determinar el deute. 
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4.- Al fonamentar-se la gestió tributària en un sistema d’autoliquidació, el procediment de 
comprovació i correcció de les eventuals infraccions tributàries s’iniciarà necessàriament una 
vegada practicada pel subjecte passiu la corresponent autoliquidació definitiva. L’esmentat 
procediment es farà per part  dels Serveis d’Inspecció Tributària de l’Hisenda Municipal, 
d’ofici i a suggeriment de l’òrgan gestor del tribut, mitjançant peça separada diferent de 
l’expedient principal de la concessió de la llicència; la intervenció dels Serveis d’Inspecció 
tindrà per objecte comprovar els valors declarats pel subjecte passiu i iniciar, si procedís, el 
corresponent procediment sancionador per infracció tributària. 
 

5.-  Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació dels nínxols establerta als 
punts 2.2, 2.9 i 2.10 , el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï 
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, 
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el 
pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de 
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
 
Article  9è.  Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de 
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta 
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits de taxa per  conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es 
notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament,  durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies abans 
de l’inici del període de cobrament. 
 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
 
Article 10è. Infraccions i sancions. 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de la 
Llei General Tributària. 
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Disposició final.  
 
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 26 d’octubre de 
1989, i ha estat modificada posteriorment pels Plens de dates 30/10/90, 8/11/91, 19/09/92, 
23/12/93, 17/11/94., 11/11/96, 16/11/98,  9/11/99, 13/11/00, 21/12/01, 18/11/02, 17/11/03, 
28/12/04 , 03/11/05 , 13/11/06 , 17/12/2007, 15/12/2008, 21/12/2009 , 21/10/2014,18/07/2017 i 
20/02/2018. Començarà a regir el dia 4 de maig de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 
La Secretària general,     Vist i plau       
        L’Alcaldessa presidenta, 
 
   
 
 
 
Carme López-Feliu i Font     Rosa M. Fonoll i Ventura 
 


