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TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Article 1. 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 
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 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació 
d’espais per  a enterraments i la seva conservació; i registre d’enterraments, transmissions i trasllats. 
 
Article 3. 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 4. 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 5. Exempcions subjectives 
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
 
a. Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficiència, sigui o no municipal, 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. 
 
d. Els que, per qualsevol circumstància, hagi de costejar l’Ajuntament. 
 
Article 7. 
 
1. Quan amb motiu d’una assignació de sepultura o terreny, o d’una transmissió d’aquestes assignacions, 
s’hagi d’expedir nou títol  acreditatiu d’aquest es considerarà inclòs en la tarifa que s’hagi aplicat a cada cas 
concret. 
 
2. Aquest títols acreditatius de les concessions seran expedits per l’Ajuntament i hauran de presentar-se a 
l’encarregat del cementiri quan s’hagi de fer ús de la concessió per qualsevol motiu. 
 
A falta d’aquest títol, s’haurà d’obtenir autorització expressa, lliurada pel negociat de Sanitat de l’Ajuntament. 
 
3. a. La Comissió de Govern, o altre òrgan municipal competent, podrà fixar condicions concretes referides a 
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l’assignació de sepultures o nínxols, quan així ho consideri necessari. 
 
b. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’adjudicació de nínxols, terrenys per a mausoleus i panteons 
de qualsevol dels cementiris municipals, s’ajustarà a les següents normes: 
 
Primer. Quan es sol·liciti l’Adjudicació de nínxols, la persona sol·licitant haurà de justificar la necessitat de la 
seva utilització immediata per raó de defunció d’un familiar en primer o segon grau de parentiu. En cas contrari, 
solament es podran efectuar assignacions de nínxols en blocs de tres, que correspondran a les fileres 3ª, 2ª 
i 1ª, si n’hi hagués de disponibles en nombre suficient per poder fer front a qualsevol eventualitat. 
 
Segon. Si la persona sol·licitant justifica la necessitat d’adjudicació immediata al seu favor d’un nínxol, per raó 
de defunció d’un familiar en primer o segon grau de parentiu, es podrà autoritzar l’assignació de nínxols solts 
en favor de la mateixa.  
 
En qualsevol cas, aquestes adjudicacions es faran seguint l’ordre correlatiu del darrer nínxol adjudicat. 
 
Tercer. Llevat del que disposen els dos punts anteriors, es faculta l’alcaldia perquè pugui decidir sobre les 
qüestions concretes de cada cas, no previstes en els dos ponts referits o en qualsevol altre article o apartat 
de la present ordenança fiscal. 
 
Article 8. 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.  
 
Article 9. 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. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s’hagi realitzat 
aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma  i els terminis que assenyala el 
Reglament General de Recaptació. 
 
3. a. en el cas de prestació del servei de conservació i neteja de nínxols, sepultures i instal·lacions en els tres 
cementiris municipals, l’Ajuntament, i sense perjudici de la liquidació que pugui efectuar, per la quota íntegra 
anual, en el moment de començar a prestar el servei sol·licitat, d’acord amb el que preveu l’article 8 de la 
present ordenança, anualment formarà d’ofici un padró fiscal on s’hi relacionaran tots els subjectes passius 
que hagin sol·licitat aquesta prestació de l’esmentat servei, i del qual es derivaran els corresponents rebuts 
individuals. 
 
b. El pagament de les quotes anuals relacionades al corresponent padró, que són indivisibles i no 
prorratejables, es realitzarà en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà 
d’edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es 
cregui més adients, i que produiran els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes 
passius. En cap cas, el període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos. 
 
c. El padró o matrícula de la taxa s’exposarà al públic en un termini de quinze dies hàbils perquè els interessats 
legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. 
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Article 10. Infraccions i sancions 
 
1. La falta de pagament de les taxes establertes determinarà la caducitat de tots els drets que el titular hagués 
adquirit sobre la sepultura. 
 
2. 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. 


