
1 
 

F7. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMEN TIRI 
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 què 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 regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes 
de la qual s’atenen al què 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 qualssevol altres que, de 
conformitat amb el què 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: 
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 determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
 
- Inhumació, exhumació o qualsevol tasca que comporti l’obertura 
i/o tancament d’un nínxol. Per cada nínxol 

200,00€ 

- Conservació de nínxols 
(anual) 

Dobles 22,00€ 
Individuals 15,00€ 

Conservació de columbari  8,00 € 
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(anual) 
- Expedició de Títols i canvi de titularitat entre familiars de segon o 
posterior grau 

25,00€ 

Canvi de titularitat entre familiars de primer grau Gratuït 
- Adquisició de nínxols nous Dobles 2.000,00€ 

1r pis 1.600,00€ 
2n pis 1.200,00€ 
3r pis 1.000,00€ 

- Adquisició de nínxols 
usats 

Dobles 1.600,00€ 
1r pis  1.200,00€ 
2n pis 900,00€ 
3r pis 800,00€ 

- Lloguer de nínxols Per 2 anys (el període) 75,00 € 
Pròrroga de lloguer, per cada període 
de 2 anys 

75,00 € 

Adquisició de columbari (50 anys) 550,00 € 
 
La concessió està condicionada al pagament de la taxa anual de conservació de 
nínxols i/o columbaris. La manca de pagament d’aquesta taxa durant quatre anys 
comportarà la pèrdua del dret funerari, prèvia instrucció de l’expedient pertinent. 
 
Condicions que regeixen pel lloguer de nínxols: 
 

- Tan sols s’autoritzarà el lloguer d’un nínxol en els supòsits següents: 
o En el cas de mort simultània de diversos membres de la mateixa unitat 

familiar i no disposar de nínxols per al seu enterrament. 
o En el cas de mort d’un membre de la família dins el període de dos 

anys de prohibició, comptats des de la darrera inhumació d’aquell 
nínxol abans d’haver transcorregut dos anys de la mort d’un altre 
membre i no poder utilitzar el nínxol familiar. 

o Altres casos degudament justificats a criteri de l’alcaldia. 
- El lloguer de nínxols es farà per un període mínim de dos anys i s’autoritzarà 

una única pròrroga per dos anys més. 
- Transcorregut el període de lloguer o el de pròrroga es podrà optar entre 

procedir a l’adquisició del nínxol o bé al trasllat del cadàver o de les restes 
cadavèriques. 

- El lloguer d’un nínxol comportarà així mateix el pagament de la resta de 
conceptes tributaris previstos en aquest article. 

 
En el supòsit que el titular de la concessió d’un nínxol ofereixi la renuncia a la 
mateixa, l’ajuntament el compensarà amb un import equivalent al 30 % del seu preu 
d’adquisició. 
 
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’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es 
produeix quan aquests es sol·liciten. 
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Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
2. 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. 

 
3. 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. 
 
Article 9è. 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 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada el 30 de novembre de 1989, 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 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
Aquesta ordenança que consta de 9 articles ha estat aprovada per l’ajuntament en 
sessió ordinària celebrada al Catllar, a 30 de novembre de 1989. 
 
Modificació 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 11 de gener de 2018 va aprovar 
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, núm. 
94, de data 17 de maig de 2017. Sense haver-se produït cap reclamació, 
d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació 
provisional ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i s’ha 
publicat al BOP núm. 66, de data 5 d’abril de 2018. 
 


