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5. Una vegada realitzada la intervenció municipal corresponent, l’Ajuntament practicarà la 
liquidació definitiva i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat 
que correspongui. 

6) Les autoritzacions atorgades caducaran: 

a) Als tres mesos de concedides, si en l'esmentat termini l'establiment no hagués estat 
obert al públic; i 

b) Si, després d'haver iniciat l'establiment de les seves activitats, resta tancat més de sis 
mesos consecutius. Quan el tancament sigui temporal, a causa d'interrupció normal de les 
activitats de la indústria o comerç de què es tracti, i en el moment de reprendre-les 
subsisteixin sense variació les que varen servir de base per a la liquidació inicial de la taxa, 
així com la titularitat de la indústria o comerç, el termini per a determinar la caducitat de la 
vigència serà d'un any. 

Article 9è. Liquidació i ingrés 

1. Les quotes se satisfaran a la Caixa Municipal pels subjectes passius d’acord amb el 
sistema d’autoliquidació en el moment de la sol·licitud. 

2. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 

Article 10è. Infraccions i sancions 

1. S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General 
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 

2. Aquest Ajuntament fa especial reserva de la facultat que li atorguen les disposicions 
legals vigents, de denegar, i en el seu cas, retirar les llicències o permisos a aquells 
establiments que no compleixin les condicions que exigeix la normativa legal aplicable. 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el dia 21 d’octubre de 2021. Entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 2022 
i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 
ORDENANCES FISCALS 2022 

103 
 

ORDENANÇA NÚMERO 10 
TAXA DE CONSERVACIÓ CEMENTIRI I SERVEIS FÚNEBRES I 

CONCESSIONS 
 

 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 R.D.LEG 2/2004 text refós 
Llei Reguladora Hisendes Locals, 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 la R.D.LEG 2/2004 text refós Llei 
Reguladora Hisendes Locals. 

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 qualssevol altres 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 s'escau, els titulars de l'autorització concedida. 

Article 4t. 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 5è. Exempcions subjectives 

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
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1. 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. 

2. Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 

3. Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna. 

Article 6è. Quota tributària 

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent: 

1. La quota es determinarà d’acord amb la taula següent: 

CONCEPTE QUOTA(€) 

I. CONCESSIONS a 50 anys  

- Concessió funerària - nínxols model antic 1.321,60€ 

- Concessió funerària - nínxols model actual 769,10€ 

- Concessió funerària - columbaris 384,30€ 

- Concessió funerària. Columbaris marbre 420,70€ 

- Concessió funerària. Columbaris nous 420,70€ 

- Concessió funerària. Tombes 10.677,70€ 

- Concessió funerària. Panteons 31.768,50€ 

 

2. SERVEIS FUNERARIS QUOTA(€) 

- Drets d'inhumació cadàvers. Nínxols 45,00€ 

- Drets d’inhumació cendres i restes. Nínxols 33,30€ 

- Drets d'inhumació cadàvers. Tombes 88,90€ 

- Drets d’inhumació cendres i restes. Tombes 66,70€ 

- Drets d’inhumació cadàvers. Panteons 222,70€ 

- Drets d’inhumació cendres i restes. Panteons 166,70€ 

- Drets d’inhumació cendres. Columbaris 11,10€ 



 
ORDENANCES FISCALS 2022 

104 
 

1. 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 
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2. Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
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- Reducció despulles cementiri nou 37,40€ 

- Reducció despulles i trasllat cementiri vell - nou 330,30€ 

- Reducció despulles i trasllat cementiri vell - nou(festiu) 366,60€ 

- Trasllat despulles cementiri nou 166,60€ 

- Trasllat despulles cementiri nou (festiu) 183,30€ 

  

3. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT QUOTA(€) 

- Conservació de columbaris                                                                           9,10€ 

- Conservació cementiri vell 11,60€ 

- Conservació cementiri nou. Nínxol 17,20€ 

- Conservació cementiri nou. Tombes 78,30€   

- Conservació cementiri nou. Panteons 156,00€ 

  

4.ARRENDAMENTS DE NÍNXOLS QUOTA(€) 

- Per l’arrendament d’un nínxol durant 3 anys 110,10€ 

  
Article 7è. Bonificacions a la quota 

Els serveis funeraris de la reducció de les despulles i el trasllat del cementiri vell al nou 
cementiri, gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa del servei corresponent. 

Article 8è. 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 9è. 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. 
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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. Havent delegat en el Consell Comarcal les facultats de gestió de l'impost i havent-les 
acceptat, les normes contingudes en el títol anterior seran aplicables a les actuacions que 
ha de dur a terme l'administració delegada. 

Article 10è. Infraccions i sancions 

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. 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el dia 18 de desembre del 2013 . Entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 
2014 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


