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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS,  CONDUCCIÓ DE 
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCA L 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, 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 de serveis públics en el cementiri 
municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis 
fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a 
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. 
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer 
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per  aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa 
capacitat econòmica. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1.- La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
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CONCESSIONS DE NÍNXOLS  
Concessió nínxols 1ª fila 669,32 € 
Concessió nínxols 2ª fila 831,76 € 
Concessió nínxols 3ª fila 539,35 € 
Concessió nínxols 4ª fila 99,43 € 
CONCESSIÓNS DE NÍNXOLS ANTICS 
SECCIONS 1a- 2a- 3a i 4ta. 

 

Concessió nínxol 1a fila 334,66 € 
Concessió nínxol 2a fila 415,88 € 
Concessió nínxol 3a fila 269,65 € 
Concessió nínxol 4ta fila 49,72 € 
INHUMACIONS  
Nínxols 1ª fila 40,62 € 
Nínxols 2ª fila 40,62 € 
Nínxols 3ª fila 28,92 € 
Nínxols 4ª fila 22,10 € 
Fossa comú 7,16 € 
Inhumacions de fetus 5,72 € 
EXHUMACIONS / TRASLLAT RESTES  
Nínxols 1ª fila 40,62 € 
Nínxols 2ª fila 40,62 € 
Nínxols 3ª fila 29,18 € 
Nínxols 4ª fila 22,10 € 
TRASLLAT DE RESTES A UN ALTRE CEMENTIRI  40,62 € 
CANVI DE TITULARITAT NINXOL  
Nínxols 1ª fila 78,96 € 
Nínxols 2ª fila 105,60 € 
Nínxols 3ª fila 68,88 € 
Nínxols 4ª fila 52,64 € 
LLICÈNCIES PER DECORAR  
Làpida 25,99 € 
Marc 10,40 € 
Retocar parets 20,80 € 
Qualsevol altra decoració 15,60 € 
CANON ANUAL DE CONSERVACIO  
Per cada nínxol 11,37 € 
 
COLUMBARIS  
Concessió .................................................    250,00€ 
 
CANON ANUAL DE CONSERVACIO  
Per cada columbari .................................        6,00€” 
 
2.- L’Ajuntament autoritzarà l’enterrament en un nínxol, quan es produeixi una defunció 
i la família disposi d’altre o d’altres nínxols al Cementiri municipal però no hagin 
transcorregut encara el número d’anys previstos per a autoritzar la inhumació d’altre 
difunt, que es concedirà la utilització d’un nínxol al Cementiri tan sols pel termini màxim 
previst per la legislació per a inhumar temporalment, de manera que en transcórrer 
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aquest termini la família, sense altre pagament, pugui tenir junts els difunts al mateix 
nínxol de la seva propietat. 

 
En aquest supòsit el pagament serà de tan sols de 65 euros per la durada de 
l’ocupació temporal del nínxol. 

 
3. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt 
anterior es reduiran en un 50 %. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que es 
facilitarà, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF. 
 
4. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, 
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’assistent social. 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. En tots els supòsits contemplats, excepte en el del cànon anual  de conservació del 
cementiri, que són relatius a actuacions singulars dels serveis municipals, la taxa 
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ 
quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei. 
 
2. En el supòsit contemplat en cànon anual de conservació del cementiri, 
l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà 
l’any natural. 
 
La quota anual és irreduïble. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. En els supòsits a què fa referència l’article 7.1la taxa s’exigirà en règim 
d’autoliquidació. 
 
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de 
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència 
necessària per a determinar el deute. 
 
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, de cànon anual de conservació del 
cementiri, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï 
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el 
pagament, l’Ajuntament 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 9. Notificacions de les taxes 
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1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits 
de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta 
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits de taxa per  conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es 
notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa 
d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del 
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  durant el termini d’un mes a comptar des 
de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 
 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Article 10.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Article 11. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Tarragona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme 
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Tarragona que han delegat les seves facultats en la Diputació 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 
posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal regirà des del dia següent al de la seva íntegra publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província un cop transcorregut el preceptiu termini 
d’informació pública i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
 


