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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 Reguladora de la taxa del cementiri 
local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 

local. 
 
 
Article 1. Fonaments i naturalesa. 
 

En ús de les facultats concedides pels articles 20.4 p) i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix l’ordenança i la 
taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 
Article 2. Fet imposable 
 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis: 

a) La concessió de llicències d'ús privatiu, o de les seves pròrrogues, sobre nínxols o 
sobre espais amb destinació a l'establiment de sepultures a terra o la construcció 
de panteons. 

b) L'autorització per a la construcció de les sepultures a terra o dels panteons sobre 
els espais a què fa referència el punt anterior. 

c) L'efectiva ocupació per inhumació de nínxols, sepultures a terra, o panteons. 

d) Les exhumacions i el trasllat de restes i despulles. 

e) La col·locació i moviment de làpides, creus, reixes i guarniments en general. 

f) La conservació dels espais funeraris. 

g) Actes provinents de la titularitat del dret funerari a què es refereix el punt primer 
com ho són els traspassos i les modificacions de les llicències. 

h) Qualsevol altre servei que sigui procedent o que, a sol·licitud de part interessada, 
pugui ésser autoritzat. 

 
Article 3. Subjecte passiu 
 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que 
sol·licitin o utilitzin els serveis i que constitueixen el fet imposable de la taxa 
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Article 4. Responsables 
 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
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. 
 

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 

a) Els enterraments procedents de la beneficència. 

b) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna. 
 
Article 6. Quota tributària. 
 

Les tarifes aplicades, seran les següents: 

Drets Funeraris 

Cessió de nínxols amb ossera 600,00 € 

Cessió de nínxols sense ossera 350,00 € 

Conservació de cementiri 

Per conservació de nínxol anual amb ossera 12,00 € 

Per conservació de nínxol anual sense ossera 10,00 € 

Per conservació de tomba 12,00 € 

Expedició de títols 

Expedició llibre registres, duplicat o canvis de titular 25,00 € 

Altres Taxes 

Taxes d’enterrament en general 50,00 € 

 
Article 7. Meritació 
 

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’autoritzin els serveis. No obstant, la 
taxa per conservació i manteniment de nínxols, sepultures i altres es merita l’1 de gener de 
cada any i no es podrà reduir. 
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Article 8. Règim de declaracions i ingrés 
 

Per a la taxa de manteniment es formarà un padró anual, amb els titulars de les 
concessions d’ús privatiu, que inclourà les variacions produïdes en l’exercici anterior. En el 
cas de les taxes per serveis concrets i per l’autorització de serveis funeraris a empreses, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació en el moment de concedir l’autorització. El subjecte pot 
sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el càrrec al 
compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari. 

 
Article 9. Infraccions i sancions. 
 

Pel que respecta a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que es 
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, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 8 d’octubre de 2021, i que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de 
desembre de 2021, començarà a regir el dia 1 de gener de 2022, i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la seva modificació o derogació. 

mailto:aj.morera@altanet.org

