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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
Article 1 
 
Disposició general 
 

D'acord amb el que disposa l'article 20 i següents de la llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, l'ajuntament exaccionarà la taxa per la prestació del servei 
de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris. 
 

Article 2 
 
Fet imposable 
 

El fet imposable el constitueix la prestació dels serveis funeraris que s'especifiquen tot seguit. 
 

Article 3  
 

L'obligació de contribuir neix en el moment d'autoritzar el servei funerari en qüestió, excepte 
quan es tracti de drets sobre la conservació del Cementiri. En aquest cas es liquidaran 
anualment i s'exigiran per períodes de cada cinc anys. 
 

Article 4 
 
El subjecte passiu 
 

El subjecte passiu de la taxa és el titular del dret els seus hereus o successors o el seu 
representant. 
 

Article 5 
 
Tarifes 
 
Les tarifes a aplicar són: 
 

Denominació 

Conservació anual nínxol. 
Conservació anual columbari 
Conservació anual sepultura (Terra). 
Conservació anual sepultura (Edificació) 

22,00 € 
7,00 € 

2,00 €/m2 
4,00 €/m2 

Concessió del dret funerari 

1ª. Fila. 
2ª. Fila. 
3ª. Fila. 
4ª. Fila. 
5ª. Fila.  
Tombes 
Columbaris 

581,00 € 
678,00 € 
485,00 € 
339,00 € 
339,00 € 
970,00 € 
137,00 € 

Drets d'enterrament. 
Trasllat de restes dins el cementiri. 

24,00 € 
33,00 € 
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Traspàs de propietat. 38,00 € 

Lloguer per dos anys 

1ª. Fila. 
2ª. Fila. 
3ª. Fila. 
4ª. Fila.  
5ª. Fila. 

48,00 € 
58,00 € 
43,00 € 
38,00 € 
33,00 € 

Lloguer per cinc anys 

1ª. Fila. 
2ª. Fila. 
3ª. Fila. 
4ª. Fila. 
5ª. Fila. 

97,00 € 
116,00 € 
48,00 € 
77,00 € 
67,00 € 

 
Article 6 
 
Execucions 
Estaran exempts de la present taxa els enterraments d’indigents o carents de mitjans 
econòmics, previ informe del departament d’acció social.  
Article 7 
 
Acreditament 
 

1.- Els drets per concessions, permisos o serveis recollits per les anteriors tarifes, es 
devengaran en el moment en que aquells es demanin. 
 

2.- Quan es tracti de la taxa per conservació del Cementiri, es devengarà anualment, encara 
que s'exigirà per períodes de cinc anys. 
 
Article 8 
 

En el supòsit de drets temporals de concessió caldrà demanar la seva pròrroga en el termini de 
dos mesos abans de que fineixi l'anterior. En altre cas, la sepultura restarà, transcorregut el 
termini de la concessió, a plena disposició del municipi, previ trasllat de les restes al lloc que es 
designi. 
 
Article 9 
 
Règim de declaració i d’ingrés 
 

1.La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 

2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic per conservació anual i lloguer establerta a 
l’article 5è i amb la finalitat de facilitar el pagament, es remetrà al domicili del subjecte passiu 
un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de 
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
 
Article 10 
 
Infraccions i sancions 
 

S'estarà a allò que es disposi a l'Ordenança Fiscal General. 
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La última modificació a la present ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió del 
dia 30 d’octubre de 2014 
 

 

 
 
 


