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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
 

TAXA PER CONSERVACIÓ CEMENTIRI I D’ALTRES SERVEIS FÚNEBRES 
 
Article 1r.- FONAMENT I NATURALESA  
 
Fent  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  de  
Règim  Local,   i de conformitat  amb l'establert  als  articles  15  a 19 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament  estableix  la  "Taxa  per conservació 
cementiri i d’altres serveis fúnebres",  que es regirà  per  la  present Ordenança 
Fiscal,  les normes de les quals s'ajusten al previst  a l'article 57 de l'esmentada 
Llei.  
 
Article 2n.- FET IMPOSABLE  
 
Constitueix  el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis  de  Cementiri 
Municipal,  tals com:   assignació d'espais per enterraments,  permisos  de  
construcció  de panteons  o sepultures; ocupació dels mateixos;  reducció,  
incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides,  reixats  i adornaments;  
conservació dels espais destinats al  descans dels difunts,  i qualsevol altre que, 
d'acord amb el previst en el  Reglament  de  Policia  Sanitària  mortuòria siguin 
procedents  o s'autoritzin a instància de comunicat. Així com la venda de nínxols.  
 
Article 3r.- SUBJECTE PASSIU  
 



Són subjectes passius contribuents els sol.licitants de la concessió de l'autorització 
o la prestació del Servei i,  si de cas, els titulars de l'autorització concedida.  
 
Article 4t.- RESPONSABLES  
 
1.- Respondran   solidàriament  de  les  obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques o jurídiques a que 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,  interventors o liquidadors  de fallides, concursos,  societats  i  entitats  en 
general en els supòsits i amb l'abast  que   assenyala l'article 40 de la Llei General 
Tributària.  
 
Article 5è.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES  
 
Estaran exempts els serveis que es prestin amb ocasió 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 que sigui pagada per la família dels morts.  
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.  
c) Les inhumacions que ordeni l'Autoritat Judicial i que es realitzin a la fossa comú.  
 
Article 6è.- QUOTA TRIBUTARIA  
 
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:       
 
Epígraf primer.- Assignacions de sepultures, nínxols i columnaris. 
 
                                                                                                      Euros 
 
A) Sepultures perpètues en nínxols encolumnats existents:       
 
Primera planta amb ossera.............................................................751,28€ 
Segona planta ...............................................................................500,39€  
Tercera planta ...............................................................................354,45€ 
Quarta planta .................................................................................236,18€ 
Total cada columnari ................................................................ ..1.842,30€ 
 
Sobre les anteriors tarifes, en cas de segones cessions de nínxols procedents de 
reversions s’aplicaran les següents reduccions: 
Nínxols del Recinte A………………… 30 % 
Nínxols del Recinte B………………… 40 % 
Nínxols del Recinte C………………… 20 % 
 



B) Preus recintes cantoneres (existents)....................................................2787,33€ 
 
C) Sepultures perpètues en nínxols encolumnats de nova construcció: 
 
Primera planta amb ossera........................................................................ 1.335,54€ 
Segona planta ...............................................................................................865,40€  
Tercera planta ...............................................................................................613,21€ 
Quarta planta ................................................................................................408,81€ 
Total cada columnari ..................................................................................3.185,52€ 
 
D) Preus recintes cantoneres (de nova construcció)..................................4.826,27€ 
 
Epígraf segon.- Assignacions de terrenys per mausoleus i panteons:  
     
                                                                                                         Euros 
 
A) Mausoleus, per metre quadrat de terreny .........................................106,40€/ 
B) Panteons, per metre quadrat de terreny............................................106,40€/  
 
Epígraf tercer.- Permisos de construcció de mausoleus i panteons.  
 
A) Permís per construir panteons.  ( tarifes de  l'ordenança fiscal núm. 6.) 
B) Permís d'obres de modificació de panteons (tarifes de l'ordenança fiscal núm. 6) 
 
Epígraf quart.- Registre de permutes i  transmissions.  
 
A) Inscripció al Registre Municipal de cada permuta que es concedeixi, de sepultures o 
nínxols dins del Cementiri:          
 
                           Euros 
 
Si la transmissió es refereix a 1 nínxol.........................................….....17,69€ 
Si la transmissió es refereix a 2 nínxols....................................…….... 23,04€  
Si la transmissió es refereix a 3 nínxols.........................................….  31,07€ 
Si la transmissió es refereix a 4 nínxols...............................……........ 33,25€ 
 
Epígraf cinquè.- Conservació i neteja:          
                                                                                                               Euros 
 
Per cada nínxol, euros /any............................................…......….......  8,00€ 
M2 de sòl en panteons..................................................................….   6,85€ 
Panteons i recintes especials, euros/any.................…….................  54,80€ 
 
Epígraf sisè.- Tramitació d’expedient cessió drets sobre nínxols, hipogeus o 
mausoleus: 



                                       Euros 
 
- Primera cessió………………………………………………….......   21,95€ 
- Permutes intervius…………………………………………….......    21,95€ 
- D’altres permutes: Parentiu 1r grau entre cedent-cessionari....   35,37€ 
                                       Parentiu 2n grau    “         “            “….......  50,41€ 
                                       Parentiu 3r grau en endavant  “     “ ……    64,35€ 
-     Expedició de còpies del títol....................................................    13,70€ 
 
Article 7è.- ACREDITAMENT  
 
S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació  dels 
serveis subjectes a gravamen, entenent-se a aquests efectes,  que  la  susdita  
iniciació es produeix  amb la sol·licitud  d'aquests.  
 
Article 8è.- DECLARACIO, LIQUIDACIO I INGRES  
 
1.- Els  subjectes  passius sol.licitaran la prestació dels serveis  de  que es tracti. 
La sol.licitud de permís per la construcció de mausoleus i panteons anirà 
acompanyada del corresponent croquis i memòria.  
 
2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà  
notificada,  una vegada hagi estat prestat el susdit servei, pel  seu  ingrés  directe  
a les Arques Municipals en la forma i  terminis assenyalats al Reglament General 
de Recaptació.  
 
3.- En el cas del servei de conservació i neteja, es farà per padró anual, el qual 
estarà exposat al públic pel termini reglamentari, i es cobrarà amb rebut.  
 
4.- Quan d'un nínxol s'acumulin rebuts impagats per una període superior a deu 
anys, l'Ajuntament iniciarà expedient recuperatori que en tot cas haurà d'observar 
les prescripcions legals vigents.  
 
Article 9è.- INFRACCIONS I SANCIONS  
 
Tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que 
a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat als articles 77 i 
següents de la Llei General Tributària.                 
 
Article 10è.- REVERSIÓ DE LES CESSIONS  
 
Transcorreguts 10 anys sense que hagin estat liquidats els rebuts de conservació 
anual, l'Ajuntament iniciarà l'expedient de reversió corresponent. 
 
Article 11è.- DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA 



 
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19 d'octubre 
de 1999 i va començar a regir el dia 1 de gener del 2000. Aquesta ordenança 
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació expressa. En 
cas de posteriors modificacions parcials, els articles no modificats restaran vigents. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquesta taxa, seran 
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
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