
ORDENANÇA FISCAL 2021 

REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

Article 1r Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats conferides 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 
disposen els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que regirà aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual atenen el que disposa l'article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

Article 2n Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del Cementiri municipal, com 
ara:  

- Assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de 
sepultures; ocupació d'aquests panteons o sepultures; incineració; moviment de 
làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats 
al descans dels difunts, conducció dels cadàvers, i qualssevol altres que, de 
conformitat amb el que preveuen el Reglament de policia sanitària mortuòria i 
l’ordenança general de prestació dels serveis funeraris, siguin convenients o es realitzin 
a instància de part. 

- També constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les actuacions 
destinades a la conservació i manteniment dels cementiris municipals. 

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. 

En el cas del fet imposable de les actuacions de conservació i manteniment general dels 
cementiris tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuents, 
les persones físiques, jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària que siguin titulars de drets funeraris sobre qualsevol mena a la data de meritament. 

Article 4t Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats que s’enumeren a l’article 43 de la 
Llei general tributària en els supòsits i amb l'abast que assenyala l’esmentat article 43. 

Article 5è Exempcions subjectives 

Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa els enterraments de persones sense recursos 
econòmics sempre i quan la necessitat sigui acreditada per informe tècnic social municipal. 

Article 6è Quota tributària 

La quota tributària per la prestació del servei de Cementiri Municipal la determinarà l'aplicació 
de la tarifa seg ent, expressada en euros  

a) Per drets funeraris de nínxols i columbaris 
 
1r pis 1.400 euros 
2n pis 1.300 euros  
3r pis 1.000 euros  
4t pis 500 euros  
Columbaris 300 
 



b) Per utilització de fosses comunes 
Per utilització de fosses comunes 40 
 
c) Per traspàs de drets funeraris 
Panteons 180 euros  
Tombes 120 euros 
Nínxols i columbaris 40 euros 
 
d) Altres 
Inhumacions, exhumacions i trasllats 120 euros 
Llicències guarniment 25 euros 

Article 7è Quota tributària pel concepte de manteniment i conservació. 
La quota tributària anual corresponent al concepte de manteniment i conservació és la seg ent  
 

- Panteons 120,00 euros 
- Tombes 35,00 euros  
- Nínxols i columbaris 18,00 euros  

 
En el cas d’adquisició d’un nou dret funerari l’import de la quota es prorratejarà per trimestres 
naturals a partir de la data d’atorgament. En aquest supòsits la quota corresponent s’exigirà en 
règim d’autoliquidació en el moment de formular la sol·licitud respectiva. 
 
Article 8è Acreditació 
En el cas dels serveis realitzats a instància de part, la taxa s'acredita, i naix l'obligació de 
contribuir quan s'inicia la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, amb 
aquest efecte, que l'esmentat inici es produeix quan aquests se sol·liciten. 
 
En el cas del manteniment i conservació dels cementiris, s’acreditarà per la simple titularitat del 
dret funerari a data 1 de gener de cada exercici o, en els supòsits d’alta al padró corresponent, 
a partir del primer dia del trimestre natural seg ent al que s’atorgui l’autorització corresponent. 
Per excepció, amb ocasió de la elaboració del padró inicial, el meritament s’acreditarà el primer 
dia del trimestre natural seg ent al que aquest resulti aprovat definitivament. 
 
Article 9è Declaració, liquidació i ingrés 
Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti, acompanyats del 
projecte i la memòria corresponent i serà objecte d’autoliquidació. 
 
Article 10è Règim de gestió de la taxa per conservació i manteniment 
L’Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de la taxa, que estarà 
constituït per les dades referents a l’objecte tributari, subjecte passiu, tarifa aplicable i quota 
tributària. 
 
En els casos de pluralitat de subjectes passius, l’Ajuntament podrà considerar qualsevol d’ells a 
efectes de liquidació de la taxa, sens perjudici del caràcter solidari de la responsabilitat envers 
el pagament de la quota tributària. 
 
El padró serà aprovat per l’òrgan competent i exposat al públic per un termini de quinze dies 
hàbils, comptats a partir de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí oficial de la 
província perquè els interessats el puguin examinar, i en el seu cas, formular les observacions i 
al·legacions que estimen oportuns. L’exposició pública del Padró produirà els efectes de la 
notificació en els termes establerts en la Llei general tributària. 
 
Finalitzada l’exposició pública del padró, s’iniciarà el període voluntari de cobrament, dins dels 
terminis que s’assenyalin al respecte en l’edicte de cobrament corresponent a cada exercici, 
que en cap cas serà inferior a 2 mesos. 
 

 

 



DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o resultin 
incompatibles amb aquesta ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Tivenys a 2 de 

setembre de 2020 comença a regir el dia 1 de gener de 2021, i continua vigent mentre no se 

n’acorda la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 

resten vigents. 

 

  

 

 


