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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA D EL CEMENTIRI MUNICIPAL 

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual 
s’aprova el text refós de la LLei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa del 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  reial decret legislatiu 2/2004. 

ARTICLE 2 

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la prestació del 
servei del Cementiri Municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal que, de 
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin de prestació 
preceptiva o s'autoritzin a instància de part. 

2. No estaran subjectes a la taxa els trasllats de restes realitzats a instància de l'Ajuntament en expedients de 
recuperació de l'ús de nínxols i sepultures. 

II. Subjecte passiu i obligació de contribuir 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius contribuents de la Taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o la realització de 
l'activitat i, si s'escau, els titulars de la concessió del dret funerari sobre sepultures. 

ARTICLE 4 

La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 
A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud d'autorització 
per part del subjecte passiu. 

III. Beneficis fiscals 

ARTICLE 5 

Gaudiran d'exempció 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 a la fossa comuna. 

d) Les inhumacions que es realitzin al Panteó de la Creu Roja i al dels Bombers. 

IV. Base Imposable i deute tributari 

ARTICLE 6 

El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents: 

   

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
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1 Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures: 
 

1.1 Nínxols unitaris : 
 

1.1.1 Files primera i segona 
22,90 

1.1.2 Files tercera i quarta 
18,40 

1.1.3 Files cinquena i sisena 
15,20 

1.2 Nínxols dobles: 
 

1.2.1 Files primera i segona 
45,20 

1.2.2 Files segona i tercera 
41,10 

1.3 D'altres sepultures 
135,50 

1.4 Urnes cineràries 
 

1.4.1 Primera i segona filera 
21,30 

1.4.2 Tercera filera 
17,30 

2 Trasllat de restes 
47,70 

3 Tancament de sepultures: 
 

3.1 Nínxols 
 

3.1.1 De nínxols unitaris 
21,10 

3.1.2 De nínxols dobles 
42,40 

3.2 D'altres sepultures 
51,50 

3.3 D’urnes cineràries 
12,10 

3.4 Sepultures del cementiri musulmà 
51,50 

4 Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus i capelles, col·locar 
llosa 

 

4.1 De nínxols unitaris 
23,20 

4.2 De nínxols dobles 
45,30 

4.3 Hipogeus i capelles 
45,30 

4.4 Panteons, per nínxol 
23,20 

4.5 Columbaris 
45,30 

4.6 Urnes cineràries 
12,10 

4.7 Sepultures del cementiri musulmà (només per la col·locació inicial 
o per la substitució) 

23,20 

5 Inscripcions, per cada una 
9,25 

6 Decoració de sepultures 
83,60 

7 Reducció de restes i neteja general de sepultures 
27,40 

8 Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques i de 
marbre i d'altres elements similars 

 

8.1 Col·locar costats 
 

8.1.1 De nínxols unitaris 
22,80 

8.1.2 De nínxols dobles 
45,30 

8.1.3 Urnes cineràries 
12,10 
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8.2 Col·locar marc 
 

8.2.1 De nínxols unitaris 
22,80 

8.2.2 De nínxols dobles 
45,30 

8.2.3 Urnes cineràries 
12,10 

9 Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any 
9,35 

10 Cadàvers en dipòsit: 
 

10.1 Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 hores o 
fracció 

40,30 

10.2 Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o fracció 
11,05 

11 Trasllat de cadàvers o restes mortals: 
 

11.1 Entrada  de cadàvers o restes mortals amb origen a altres localitats 
o cementiris 

 

11.1.1 Entrada de cadàver o restes mortals 
57,30 

11.1.2 Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes 
32,90 

11.2 Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres 
localitats o cementiris 

 

11.2.1 Sortida de cadàvers o restes mortals 
57,30 

11.2.2 Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes 
32,90 

11.3 Entrada  de cadàvers o restes mortals amb origen al propi municipi 
 

11.3.1 Entrada de cendres, preu per cadàver o restes  
32,90 

11.4 Embalsamar cadàvers 
115,20 

11.5 Tècniques de conservació 
58,40 

12 Drets d'enterrament: 
 

12.1 Enterraments ordinaris 
75,10 

12.2 Enterraments altres sepultures 
158,20 

12.3 Enterrament religió islàmica 
158,20 

13 D'altres serveis: 
 

13.1 Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada títol 
7,90 

13.2 Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, amb 
publicació d'anuncis oficials, per sepultura  

26,60 

13.3 Inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols de concessió de 
drets funeraris, per cada una 

28,60 

  
 

V. Gestió Tributària  

ARTICLE 7 

La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació d'acord amb el procediment següent: 

a) En presentar-se la sol·licitud del servei de que es tracti, els subjectes passius formularan al mateix temps 
l'autoliquidació, i faran efectiu el pagament de la taxa.   
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b) La Tresoreria General deixarà constància de l'ingrés de la Taxa en els registres informàtics de 
l'expedient, al mateix moment d'efectuar-se aquest. 

c) No s'autoritzarà la prestació del servei sense que consti a l'expedient el pagament previ de la Taxa, llevat 
dels casos previstos a l'apartat d). 

d) Les declaracions liquidacions de les taxes acreditades amb motiu d'inhumacions o enterraments es 
formularan, i es farà efectiu el seu pagament, dins del termini de 15 dies hàbils següents a la data de 
l'enterrament. 

e) En els casos de sol·licitud del servei, el titular i objecte del qual siguin coincidents amb un expedient 
resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat l'ingrés, es prendrà com a data de 
sol·licitud la de la sol·licitud inicial, als efectes d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En 
conseqüència, s'exigiran els recàrrecs que, s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació, en 
aplicació de l'article 27.2 de la Llei General Tributària. 

   
VI. Recaptació 

ARTICLE 8 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

VII. Inspecció 

ARTICLE 9 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin 
d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria 
i les disposicions que les desenvolupen. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009 i continuarà en vigor mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 


