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Ordenança Fiscal núm. 10 
 

TAXA DE 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 de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
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 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
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; permisos de construcció de panteons 
o de sepultures; registre de transmissions; ocupació d’aquests panteons o sepultures; 
reducció, trasllat, inhumació, exhumació, dipòsit de cendres; moviment de làpides; 
col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans 
dels difunts, i qualssevol altres que, en conformitat amb el que es preveu en el 
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s’autoritzin a instància de 
part. 
 
La taxa de conservació del cementiri, que és de recepció obligatòria per tots els titulars 
de drets funeraris, amb caràcter general, meritarà periòdicament a l’ú de gener de cada 
any, sent el període impositiu l’any natural. 
 
 
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 escau, els titulars de l’autorització concedida. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
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. 
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Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
 
 
Epígraf Primer. CONCESSIÓ TEMPORAL PER UNA DURADA DE 50 ANYS DEL DRET 
FUNERARI SOBRE NÍNXOLS, TOMBES I COLUMBARIS. 
 
A) NÍNXOLS: 
 
1. CONSTRUÏTS ABANS DE L’ANY 1996 
  Euros 
 
a) Pis primer amb o sense ossera...............................................................  3.728,55 
b) Pis segon sense ossera ..........................................................................  3.048,80 
c) Pis tercer sense ossera ...........................................................................  2.621,85 
d) Pis quart sense ossera ............................................................................  2.211,75 
e) Pis cinquè i sisè ......................................................................................  1.806,70 
 
2. CONSTRUÏTS A PARTIR DE 1996 
 
a) Pis primer amb o sense ossera...............................................................  4.970,95 
b) Pis segon sense ossera ..........................................................................  3.864,35 
c) Pis tercer sense ossera ...........................................................................  3.495,60 
d) Pis quart sense ossera ............................................................................  2.944,70 
e) Pis cinquè ................................................................................................  2.408,30 
 
B) TOMBES: 
 
Concessió temporal del dret funerari ..........................................................  10.122,00 
 
C) COLUMBARIS: 
 
a) Pis primer ................................................................................................  1.060,10 
b) Pis segon .................................................................................................  938,65 
c) Pis tercer .................................................................................................  835,80 
d) Pis quart ..................................................................................................  737,05 
e) Pis cinquè i sisè ......................................................................................  639,20 
 
Epígraf Segon. CONCESSIÓ EN REGIM DE LLOGUER DEL DRET FUNERARI SOBRE 
NÍNXOLS I COLUMBARIS.  
  Euros 
A) NÍNXOLS 
 
a) Per dos anys ...........................................................................................  180,75 
b) Per dos anys més (pròrroga) ..................................................................  240,05 
c) Per cinc anys ...........................................................................................  356,85 
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B) COLUMBARIS 
  Euros 
Per cinc anys ...............................................................................................  115,30 
 
 
Epígraf Tercer. COL·LOCACIÓ DE LAPIDES, REIXES I GUARNIMENTS 
 
  Euros 
 
a) Làpides en nínxols ..................................................................................  40,70 
b) Làpides en tombes ..................................................................................  43,35 
c) Làpides en columbaris ............................................................................  20,20 
d) Altres elements, per unitat ......................................................................  36,40 
 
 
Epígraf Quart. REGISTRE DE TRANSMISSIONS  
  Euros 
 
a) Inscripció en els Registres Municipals de la concessió del dret funerari 

de tombes, nínxols o columbaris del Cementiri Municipal i expedició 
del títol corresponent ............................................................................................. 29,00 

 
b) Modificació del Registre Municipal per la transmissió de la concessió 

del dret funerari sobre tombes, nínxols, columbaris o panteons del 
Cementiri Municipal, inclosa l’expedició del títol: 

 
     - Inter vius ...............................................................................................  90,75 
     - Mortis causa i altres .............................................................................  64,50 
 
c) Per l’expedició de duplicat del títol de qualsevol sepultura del 

Cementiri Municipal ..............................................................................  47,45 
 
 
Epígraf Cinquè. INHUMACIÓ O EXHUMACIÓ 
  Euros 
 
a) En nínxols ................................................................................................   87,70 
b) En tombes o panteons ............................................................................  227,65 
 
 
Epígraf Sisè. REDUCCIÓ I TRASLLAT 
 
  Euros 
 
a) Reducció de cadàvers i restes ................................................................  40,70 
b) Trasllat de cadàvers i restes ...................................................................  42,25 
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Epígraf Setè. MOVIMENT DE LAPIDES I TAPES 
  Euros 
a) En tombes o panteons ............................................................................  14,65 
b) En nínxols ................................................................................................  8,45 
c) En columbaris ..........................................................................................  7,30 
 
 
Epígraf Vuitè. CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI 
  Euros 
a) Conservació de nínxols per any ..............................................................  40,60 
b) Conservació de tombes i panteons per any ............................................  62,50 
c) Conservació de columbaris per any ........................................................  20,20 
 
Epígraf Novè. PRÒRROGA PER UNA DURADA DE 20 ANYS DE LA CONCESSIÓ 
TEMPORAL DEL DRET FUNERARI SOBRE NÍNXOLS, TOMBRES Y COLUMBARIS. 
 
A)  NÍNXOLS: 
 
1. CONSTRUÏTS ABANS DE L’ANY 1996 
   Euros 

a) Pis primer amb o sense ossera...............................................................  1.491,45 
b) Pis segon sense ossera ..........................................................................  1.219,55 
c) Pis tercer sense ossera ...........................................................................  1.048,75 
d) Pis quart sense ossera ............................................................................  884,70 
e) Pis cinquè i sisè ......................................................................................  722,70 
 
2. CONSTRUÏTS A PARTIR DE 1996 
a) Pis primer amb o sense ossera...............................................................  1.988,35 
b) Pis segon sense ossera ..........................................................................  1.545,75 
c) Pis tercer sense ossera ...........................................................................  1.398,20 
d) Pis quart sense ossera ............................................................................  1.180,75 
e) Pis cinquè ................................................................................................  963,30 
 
B) TOMBES: 
Concessió temporal del dret funerari ..........................................................  4.048,80 
 
C) COLUMBARIS: 
a) Pis primer ................................................................................................  424,05 
b) Pis segon .................................................................................................  375,45 
c) Pis tercer .................................................................................................  334,30 
d) Pis quart ..................................................................................................  294,80 
e) Pis cinquè i sisè ......................................................................................  255,70 
 
Epígraf Desè. DIPÒSIT DE CENDRES. 
  Euros 
 
Dipòsit d’urnes cineràries als nínxols, tombes, columbaris i panteons .......  43,70 
 
 
Article 7è. Acreditament. 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix 
quan aquests es sol·liciten. 
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Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés. 
 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
 

La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà 
del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent. 

 
2. Els subjectes passius del tribut liquidaran el mateix en el moment d'autoritzar-se la 

prestació del servei, mitjançant autoliquidació, utilitzant els ingressos que li facilitarà 
l'Administració Municipal. 

 
 Les esmentades autoliquidacions tindran el caràcter de liquidacions provisionals 
subjectes a comprovació i la quantitat que en resulti s’ingressarà en el moment 
d'autoritzar-se la prestació del servei. 

 
1. Els conceptes tributaris, incloses les tarifes, que ho permetin, es podran cobrar per 

rebut anyal, un cop notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu padró. 
 
 
Article 9è. Retrocessió. 
 
Els titulars de concessions de nínxols, tombes o columbaris que renunciïn a aquestes, 
podran sol·licitar a l’Ajuntament una indemnització d’un percentatge de l’import de la 
quota en el moment de la petició. 
 
Aquest percentatge serà el següent: 
 
En el cas de concessions o prorrogues per una durada de 20 anys: 
 
Si  fa menys de 5 anys que es va atorgat la concessió: 50%. 
Si fa entre 5 anys i menys de 10 anys que es va atorgar la concessió : 40%. 
Si fa entre 10 anys i menys de 15 anys que es va atorgar la concessió: 30%. 
Si fa entre 15 anys i fins a 20 anys que es va atorgar la concessió: 20%. 
 
En el cas de concessions per una durada de 50 anys o altres terminis: 
 
Si  fa menys de 10 anys que es va atorgat la concessió: 50%. 
Si fa entre 10 anys i menys de 20 anys que es va atorgar la concessió : 40%. 
Si fa entre 20 anys i menys de 30 anys que es va atorgar la concessió: 30%. 
Si fa entre 30 anys i menys de 40 anys que es va atorgar la concessió: 20%. 
Si fa més de 40 anys que es va atorgat la concessió: 15%. 
 
Si el nínxol que es retrocedeix a l’Ajuntament va ser construït abans de l’any 1996, la 
indemnització es fixarà d’acord amb la quota establerta a l’apartat 1) de la lletra A) de 
l’epígraf primer; si el nínxol va ser construït després de l’any 1996, la indemnització es 
fixarà d’acord amb la quota establerta a l’apartat 2) de la lletra A) de l’epígraf primer; 
ambdós d’aquesta Ordenança Fiscal. Si el nínxol, tomba o columbari que es retrocedeix 
a l’Ajuntament va ser concedit o prorrogat per una període de 20 anys, la indemnització 
es fixarà d’acord amb la quota establerta a l’apartat: pròrroga per una durada de 20 anys 
de la concessió temporal del dret funerari sobre nínxols, tombes i columbaris. 
 
 
Article 10è. Permuta. 
 
Aquelles persones que reunint els requisits establerts a l’article 50 de l’Ordenança 
General de Cementiris, sol·licitin la permuta entre el nínxol del qual són titulars i el nínxol 
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que els ha estat concedit en règim de lloguer provisional per un període de 2 ó 5 anys, 
hauran de satisfer a l’Ajuntament la diferència entre les quotes de ambdós nínxols 
sempre que el nínxol que lliurin a l’Ajuntament tingui assignada una quota inferior a la del 
nínxol que rebran. 
 
Aquelles persones que reunint els requisits establerts a l’article 50 de l’Ordenança 
General de Cementiris, sol·licitin la permuta entre el columbari del qual són titulars i el 
columbari que els ha estat concedit el règim de lloguer provisional per un període de 5 
anys, hauran de satisfer a l’Ajuntament la diferència entre les quotes de ambdós 
columbaris sempre que el columbari que lliurin a l’Ajuntament tingui assignada una quota 
inferior a la del columbari que rebran. 
 
Article 11è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
Disposició addicional. 
 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 18 de desembre de 2019. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 




