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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9:                                                                                             
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS 

LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis fúnebres de caràcter local 
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 

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. 

 

Article 4. Responsables 

1.Es considerarà responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta Ordenança 
les persones físiques o jurídiques a qui es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei General 
Tributària. 

2.La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

1.No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per  aquesta taxa. 

2.Malgrat el disposat a l’apartat anterior, estaran exemptes del pagament dels drets 
d’enterrament en la fossa comuna els pobres de solemnitat que morin en aquest municipi. 

 

Article 6. Base imposable i quotes 

Les bases i quotes a satisfer per aquesta Ordenança ser les que figuren en la següent tarifa : 

A. CONCESSIONS TAXA 

- Nínxols  

1. De primera fila .................................................................................. ... 1.000,00 € 

2. De segona fila ...................................................................................... 1.000,00 € 
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3. De tercera fila. .......................................................................... ...........    750,00 € 

4. De quarta  fila .......................................................................................    600,00 € 

5. De cinquena  fila ...................................................................................   400,00 € 

B. COLUMBARIS ...........................................................................................  558,00 € 

C. ALTRES SERVEIS  

1. Expedició, canvi, duplicats i traspassos de títol de propietat......................35,00 € 

2. Inhumacions i exhumacions .....................................................................161,00 € 

3. Permís per col·locar làpides ....................................................................   16,00 € 

4. Col·locació de làpides per personal de l’Ajuntament................................  96,60 € 

5. Trasllat de cadàver per nínxol i columbari................................................150,00 € 

6. Obertura i neteja per cada nínxol o columbari..........................................100,00 € 

 
D. CONSERVACIÓ  

1. Per cada nínxol o columbari, a l’any ..........................................................11,80 € 

2. Per cada panteó a l’any i m2 amb un mínim de 90,00 Euros l’any ............11,80 € 

 

Article 7.Meritament 

El meritament d’aquestes taxes tindrà lloc de la següent forma: 

a) Concessions de nínxols: Quan l’inicií la prestació del servei subjecte a gravamen, 
entenent-se a aquests efectes, que aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud 
d’aquells. 

b) Expedició, canvi, duplicats i traspassos de títols de propietat: quan es presenti la sol·licitud 
que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat 
el pagament corresponent. 

c) Conservació: El dia 1 de gener de cada any. 

   

Article 8. Normes de procediment 

1.Llevat per a les taxes per conservació, regiran les següents normes: 

Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis dels que es tracti. La sol·licitud de 
permís per a construcció de mausoleus i panteons anirà acompanyada del corresponent 
projecte i memòria, autoritzats per un facultatiu competent. 

Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una vegada 
s’hagi prestat el servei, per al seu ingrés directa amb les Àrees Municipals, en la forma i 
terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació.                                                        

2.Les taxes per conservació es liquidaran en padró anual als titulars, realitzant-se l’ingrés 
d’acord amb les regles del Reglament General de Recaptació. 

3.Tractant-se de condicions sense termini de venciment, si transcorreguts més de trenta anys 
a comptar del darrer pagament de drets per aquest concepte, el titular o titulars de la concessió 
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no haguessin satisfet els drets posteriors, acreditats pel servei d’enterrament i cura de nínxols 
o sepultures, l’ajuntament requerirà personalment als interessats si fossin coneguts, i en altra 
cas, per edicte al BUTLLETI OFICIAL de la província, en els que s’expressarà el nom del 
darrer titular de la concessió, la naturalesa d’aquesta(panteó...)i el número de la mateixa per 
l’abonament dels drets pertinents. Transcorreguts seixanta dies d’aquest requeriment, es 
practicarà un nou avís, de la mateixa forma, per uns altres trenta dies, amb la prevenció de 
que, de no satisfer-se dins d’aquest darrer termini els drets corresponents, l'Ajuntament 
quedarà autoritzat per a disposar de la sepultura, previ trasllat de les restes al lloc del cementiri 
designat a tal efecte. 

4.El pagament d’aquests drets podrà efectuar-lo qualsevol persona per compte dels 
interessats. 

5.S'entendrà caducada tota concessió o llicència temporal, la renovació de la qual no es 
demani dintre dels quinze dies següents a la data de l’acabament, quedant en aquest cas 
facultat l'Ajuntament per a traslladar les restes al lloc designat per a tal efecte en el propi 
cementiri. 

6.Les altes i baixes es produiran d’ofici, com a conseqüència de les concessions i 
autoritzacions atorgades i seran notificades de manera reglamentària al subjecte passiu. 

7. En cas de retrocessió nínxols a l'Ajuntament, s'abonarà a l'interessat la quantitat pagada 
per aquest en el seu moment, a la qual es deduirà les següents quantitats: 

1r any: 5% 
2n any: 10% 
3r any: 15% 
4t any: 20% 
5è any: 25% 
6è any: 30% 
7è any: 35% 
8è any: 40%  
9è any: 45%   
10è any: 50%  
Superat aquest termini, l'Ajuntament no abonarà cap quantitat per aquest concepte.  
 

Article 9. Infraccions i sancions 

En matèria d’infraccions i sancions, s’estarà al que determini la Llei General Tributària i altres 
disposicions legals que la desenvolupin i complementin. 

 

Disposició addicional 

La venda de nínxols només es realitzarà en cas de produir-se una defunció. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment per acord plenari de data 30 d’octubre 
de 2014 i quedant definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2014, regirà a partir 
de l’1 de gener de 2015 i continuarà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament. 

 


