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ORDENANÇA FISCAL NÚM. A3 - TAXA DEL 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, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles del 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
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 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 

 
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; concessió de nínxols; col·locació de làpides, 
reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol 
altre 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 
 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la 
realització del servei i, si s'escau, 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 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, 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 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 6è.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de 
tarifes següent: 
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Tarifa Euros 
1. Lloguer i concessió de nínxols, tombes, panteons i columbaris  
 1.1. Lloguer de nínxol per 5 anys 365,90 
 1.2. Concessió de nínxol per 50 anys (nínxols vells) 1.219,60 
 1.3. Concessió de nínxol per 50 anys (sector nou) 2.032,70 
 1.4. Concessió temporal de tomba per 50 anys 8.130,50 
 1.5. Concessió temporal de panteó per 50 anys 24.391,60 
 1.6. Concessió de columbari 691,10 
2. Serveis d’inhumació, exhumació i trasllat  
 2.1. Inhumació/exhumació nínxol 178,90 
 2.2. Inhumació/exhumació nínxol fora horari cementiri 268,40 
 2.3. Inhumació/exhumació tomba 219,70 
 2.4. Inhumació/exhumació panteó  260,20 
 2.5. Inhumació/exhumació columbari 89,50 
 2.6. Trasllat dins el cementiri 121,90 
 2.7. Trasllat entre sepultures (inclou exhumació, trasllat, 

condicionament i inhumació) 
296,10 

3. Serveis de col·locació de làpides  
 3.1. Col·locació làpides nínxols 81,40 
 3.2. Col·locació làpides tombes 162,60 
 3.3. Col·locació làpides panteons 244,00 
 3.4. Col·locació làpides columbaris 40,80 
4. Serveis de conservació  
 4.1. Conservació nínxols 30,50 
 4.2. Conservació tombes 61,10 
 4.3. Conservació panteons 91,60 
 4.4. Conservació columbaris 15,40 
5. Serveis de retrocessió  
 5.1. Retrocessió de nínxols 392,80 
 5.2. Retrocessió de columbaris 81,20 
6. Serveis de condicionament de sepultures  
 6.1. Condicionament sepultura (inclou sudari) 65,10 
 6.2. Condicionament sepultura amb hora concertada 32,60 
 6.3. Condicionament per cada despulla més 22,30 
 6.4. Moviment de làpida 32,50 
7. Altres serveis funeraris  
 7.1. “Pack” incineració 1.016,40 
 7.2. Tanatosala 309,10 
 7.3. Dipòsit refrigerat 73,30 
 7.4. Gestió i recollida de residus 21,60 
 7.5. Neteja i ofrena nínxol, 1 cop 61,10 
 7.6. Neteja i ofrena nínxol, 3 cops 162,60 
8. Serveis administratius  
 8.1. Expedició de títol 14,40 
 8.2. Expedició de duplicat de títol 28,40 
 8.3. Tramitació expedient de canvi de titularitat 54,20 
 8.4. Tramitació de documentació 50,70 
 8.5. Permís de col·locació de làpida 50,70 
 
La petició de retrocessió d’un nínxol durant el primer any des de l’acord de concessió, 
sempre que aquest no hagi estat utilitzat, no s’entendrà com a tal i serà retornat l’import 
pagat, considerant-se nul·la la concessió i únicament serà descomptat un 20 per cent de la 
taxa pagada en concepte de despeses de gestió.  
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Article 7è. Acreditament 
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravaven, i s'ha d’entendre, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix 
quan aquests són sol·licitats. 
 
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés. 
 
1. Els subjectes passius han de sol·licitar la prestació dels serveis. 
 La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons ha d’anar 

acompanyada del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu 
competent. 

 
2. Cada servei és objecte de liquidació individual i autònoma (excepte el concepte de 

conservació del cementiri), que s’ha de notificar de forma prèvia a la realització del 
servei, per al seu ingrés directament al concessionari municipal, d’acord amb les 
condicions de la concessió, en concepte d’autoliquidació. 

 
El concepte de conservació de cementiri serà liquidat per la Comissió de Govern de la 
Corporació, prèvia presentació del padró corresponent per part del concessionari, amb 
anterioritat al cobrament, la resta d’ingressos del concessionari seran ingressats de 
forma prèvia i efectuada comunicació-liquidació a final de cada semestre, per a la seva 
comprovació i aprovació definitiva. 

 
Article 9è. 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 77 i següents de la 
Llei General Tributària. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives 
modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 19 de desembre de 2013; 
entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació.  

 
 

 
 


