ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
REGULADORA DE LA 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 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 regeix per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

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; ocupació d'aquests panteons o sepultures; reducció, incineració;
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels
espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altre que, de conformitat amb el
que es preveu en el Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin convenients o
s'autoritzin a instància de part.

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
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42.1 de la Llei 58/2003 General
Tributària.
2. Són 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 43 de la Llei 58/2003 General Tributària.

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.

Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determina per l'aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer: Assignació de sepultures, nínxols i columbaris
a) Nínxols temporals:
1. Cementiri actual
2. Ampliació cementiri (Nínxols de La Seu a partir del núm. 2276 inclòs i a
Castellciutat a partir del núm. 143 inclòs)
3. Lloguer per cinc anys, nínxols i columbaris, per cada any
4. Columbaris
Epígraf segon: Registre de permutes i transmissions
a) Inscripció en els registres municipals de cada permuta o transmissió que es
concedeixi, de sepultures o nínxols dins del cementiri
b) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les
concessions temporals de tota mena de sepultures o nínxols, a títol d’herència
entre pares, conjuges i fills
c) Per inscripció de transmissions entre germans de les concessions temporals de
tota mena de sepultures o nínxols
Cadàvers
€
Epígraf tercer: Inhumacions
a) a.1 En sepultura o nínxol temporal
a.2 En sepultura o nínxol temporal, amb un ajudant
a.3 En sepultura o nínxol temporal, amb dos ajudants
b) En columbaris

42,10
56,40
74,65
-

€
420,20
1.193,56
30,80
168,45

67,50

29,75
42,10
Restes
€
21,20
35,40
53,75
10,75

Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la
mare, es paguen els drets corresponents a una sola inhumació.
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura poden passar al
columbari, si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la
sepultura quedi completament lliure. Totes les operacions van a càrrec de l'Ajuntament
i la sepultura desocupada reverteix al seu favor.
Cadàvers
€
Epígraf quart: Exhumacions
a) a.1 De sepultura temporal
a.2 De sepultura temporal, amb un ajudant
a.2 De sepultura temporal, amb dos ajudants

Restes
€

42,10
56,40
74,65

21,20
35,40
53,75

a) Trasllat de cadàvers i restes.
Per realitzar trasllat de restes de cadàvers enterrats a terra caldrà un acord
previ favorable de la Junta de Govern Local. Les despeses d’aquest trasllat les

16,90

Epígraf cinquè: Incineració, reducció i trasllat

assumirà directament l’interessat.
Epígraf sisè: Moviment de làpides i tapes
a)
b)
c)
d)

En nínxols temporals
En columbaris
Per moviments i col·locació de làpides de més de 70 Kg
Per a altres moviments de làpides que ocupin més d'un nínxol, es realitzaran
per compte del concessionari. En cas que el servei el realitzi l'Ajuntament,
s'aprovarà la corresponent liquidació de la despesa als interessats.

18,20
18,20
350,00

Epígraf setè: Conservació i neteja
a) Per retirada de terra i de runes, amb motiu de la neteja de sepultures en
panteons temporals, sol·licitada pel seu concessionari per operari i hora
b) Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs de conservació i
neteja, bé a instància d’una part o d’ofici quan, requerit per això, el particular no
atengués el requeriment en el termini concedit a aquest efecte, a més del valor
dels materials utilitzats, s’exigeix per cada operari i hora
c) Afecta a tots els titular de nínxols temporals, en arrendament, columbaris i
tombes a terra, per any
d) En les concessions (50 anys) podrà efectuar-se el pagament de la taxa en una
sola vegada, el qual serà el resultat de multiplicar la taxa corresponent a l’any
fiscal per 25.

17,20

17,20
9,95

Transcorregut el període de la concessió el nínxol quedarà en disposició de
l’Ajuntament, el qual podrà disposar-ne lliurement.

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'entén, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix
quan aquests es sol·liciten.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius han de sol·licitar la prestació dels serveis de què es tracti. La
sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'ha d'adjuntar al
projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
2. Juntament amb la sol·licitud, han de presentar una declaració-liquidació, segons
model aprovat per l'Ajuntament, prèviament a la sol·licitud del servei o concessió,
davant l'oficina gestora corresponent o bé la Tresoreria municipal, mitjançant diners en
efectiu o taló conformat. Juntament amb l'autorització de prestació del servei o
concessió/denegació de la prestació del servei o concessió s'aprova la liquidació/retorn
de la declaració-liquidació; si la liquidació fos d'import superior a la declaracióliquidació, el subjecte passiu ha d'abonar la diferència, en cas contrari, l'Ajuntament ha
de retornar la diferència.
3. El subjecte passiu queda donat d'alta en el padró corresponent des del moment
d'acreditació de la taxa

Article 9è. Infraccions i sancions
Si els concessionaris no satisfan anualment els drets corresponents, es practicarà una
nova liquidació, la qual serà exigible en el moment de practicar la nova inhumació o
trasllat de restes, qualsevol que fos el temps mitjançant des de l'últim pagament de
drets pels conceptes de que es tracti, a l'efecte del qual s'entendrà acreditat el dret o
taxa corresponent, en aquest cas, en el moment en que se sol·licita la nova inhumació
o trasllat.
Tractant-se de concessions temporals, si transcorren més de 5 anys a comptar des de
l’últim pagament dels drets acreditats pel servei d’enterrament i cura de nínxols o
sepultures, i el titular o titulars de la concessió no els haguessin satisfet, l’Ajuntament
requerirà personalment als interessats si fossin coneguts, en altre cas per edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, en el qual s’expressarà el nom del últim titular de la
concessió, la naturalesa d’aquesta (panteó, nínxol, etc.) i el seu número per que se
n’abonin els drets pertinents. Transcorreguts trenta dies d’aquest requeriment, es
practicarà un nou avís en la mateixa forma, per quinze dies, amb prevenció que, si no
es satisfan els drets corresponents dins d’aquest últim termini, l’Ajuntament queda
autoritzat a disposar de la sepultura, previ trasllat de les restes al lloc del cementiri
designat a l’efecte.
El pagament d'aquests drets pot realitzar-lo qualsevol persona a compte dels
interessats.
Article 10è.
Els nínxols de lloguer, ho són per un període màxim de cinc anys. Durant aquest
període l'interessat pot obtenir la concessió a 50 anys del nínxol afectat, pagant
prèviament les tarifes corresponents.
Transcorregut el termini, l'Ajuntament queda facultat per a traslladar les restes al lloc
designat a l'efecte en el propi cementiri i per disposar lliurement del nínxol.
Article 11è.
1. Les cendres s'enterren sempre en columbari, excepte en el cas que la família disposi
d'un nínxol.
2. No s’autoritzarà la concessió d’un nínxol:
a) Si no hi ha difunt
b) Si el difunt o un familiar de primer grau, segon grau o vidu/a del mateix
no
estiguessin empadronats al municipi, al menys amb una antel·lació de 3 mesos.
c) Quan el difunt, un familiar de primer grau, segon grau o vidu/a disposin d’una
concessió, sigui en la part del cementiri antic o nou.
3. Per procedir a l’enterrament en un nínxol de nova concessió cal obtenir la
corresponent autorització. La sol·licitud es pot tramitar per un familiar del difunt o bé per
l’empresa funerària i caldrà que s’adjunti la documentació acreditativa que no es troba
en un dels supòsits especificats en l’apartat anterior.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel ple de
la corporació en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991, entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a
partir del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final ha estat aprovada
per l'Ajuntament en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991.
El Secretari

Vist i plau
L'alcalde

Diligència:
La modificació de l'article 6è, epígrafs 1r, 6è, 7è, 9è i 10è d'aquesta ordenança va ser
aprovat inicialment per acord del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat
definitivament per no haver-s'hi presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm.
150, de 8 de desembre de 1992.
L'art.6è va ser novament modificat per acord del ple de 4.10.93, BOP núm.152 de
18.12.93.
La modificació de l'art.6è i 8è i la creació de l'art.11è van ser aprovats per acord del ple
de 3.10.94, BOP núm.149 de 10.12.94
L’art.6è i 11è van ser modificats per acord del ple de 9.10.95, BOP núm. 156 de
21.12.95. Correcció er. article 11è, BO núm.17 de 6.2.96.
L’art. 6è (epígraf primer i desè) i l’art. 9è, van ser modificats per acord del ple de
7.10.96, BOP núm. 149 de 10.12.96
L’art 6è, epígraf vuitè, va ser modificat per acord del ple de 6.10.97, BOP núm. 147 de
9.12.97.
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de 5.10.98, BOP núm. 150 de 15.12.98.
Correcció d’errades BOP núm. 157 de 31.12.98.
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de data 4.10.99, BOP núm. 160 de 30.12.99

L’art.6è va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm. 146 de
2.12.2000.
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm.146 de 6.12.2001
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.157 de 31.12.2002
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003.
Els article 4t i 6è van ser modificats per acord del ple de 8.11.04, BOP núm.165 de
30.12.2004
L’aticle 6è i 10è van ser modificats per acord del ple de 3.10.05, BOP 169 de
10.12.2005
L’art. 6è va ser modificat per acord del ple de 2.10.06, BOP 164 de 2.12.2006
L’art. 6è va ser modificat per acord del ple de 5.11.07, BOP 184 (annex) de 29.12.2007
L’art. 6è va ser modificat per acord del ple de 3.11.08, BOP 183 de 31.12.2008 i
correcció d'errades al BOP núm. 8 de 15.01.2009
L’art. 6è va ser modificat per acord del ple de 2.11.09, BOP 180 de 24.12.2009

El Secretari

