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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 
 
 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
Article 1r.Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre de 1988, reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementeri municipal, que es 
regirà per aquesta Ordenança Fiscal. 
 
 
Article 2n. Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de cementeri municipal com 
són: permisos de construcció de panteons, col·locació de làpides, trasllats de cadàvers, 
manteniment i conservació del cementeri, i qualsevol altre acte que segons preveu el 
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s’autoritzin a instància de part. 
 
 
Article 3è. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la 
realització del servei. En cas de conservació els propietaris del nínxols o panteons.  
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixen els arts. 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
 
 
 
Article 4t. Exempcions subjectives. 
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: enterraments dels asilats procedents 
de la beneficència, sempre que la conducció es realitzi per compte de l’establiment esmentat; 
els enterraments de pobres de solmnitati ; les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que 
s’efectuïn en la fossa comuna. 
 
 
Article 5è. Quota tributària 

 

CONCEPTE 
IMPORT DE LA 

CONCESSIÓ 

a) Concessions:  

Nínxols en 1er pis (filera més baixa), cada unitat 700,00 € 

Nínxols en 2n pis (filera d’en mig), cada unitat 750,00 €  

Nínxols en 3er pis (filera més alta), cada unitat 676,00 € 

Nínxols antics 254,00 € 
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b) Serveis  

Títol de concessió de nínxols 21,00 € 

c) Conservació del Cementiri  

Per cada nínxol 10,17 € 

 
 
 
Article 6è.Acreditament. 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravamen , el drets que corresponen en concepte de conservació i manteniment 
corresponent a una anualitat i seran acreditats d’acord amb el padró que es formalitzarà cada 
any. 
 
 
Article 7è. Infraccions i sancions. 
 
Si els subjectes passius no satisfan els drets anualment, se’ls practicarà una nova liquidació, 
la qual serà exigible en el moment de practicar una nova inhumació o trasllat, qualsevol que 
sigui el temps transcorregut des de l’últim pagament de la quota pel concepte que sigui, es 
considerarà acreditat el dret o taxa corresponent, en aquest cas al moment que es sol·liciti la 
inhumació o el trasllat. 
 
En cas de concessions a perpetuïtat si transcorreguts més de 30 anys a comptar des de 
l’últim pagament, el titular no ha satisfet els drets posteriors acreditats per la conservació i 
manteniment, l’Ajuntament li requerirà personalment a l’interessat o mitjançant edicte al BOP. 
Un cop transcorregut seixanta dies del requeriment es realitzarà un nou avís, de la mateixa 
forma, per un termini de trenta dies amb l’advertiment de que si no satisfà els drets pendents, 
l’Ajuntament restarà autoritzat per disposar de la sepultura, havent traslladat prèviament les 
restes al lloc del cementiri destinat a aquesta fi. 
El pagament dels dreta pot fer-lo qualsevol persona per compte del interessat. En tot allò 
relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que 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, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 19 
d’octubre de 1989, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOP i serà aplicable 
a partir del primer dia de l’any 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
L’article 5è (quota tributària) d’aquesta ordenança fiscal ha estat modificat per l’Ajuntament 
en sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018. 
 
 
 
 
 

 


