
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LES TAXES PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI 

 

 

Preàmbul 

 

El servei municipal de cementiris i les activitats funeràries són competències pròpies 

dels municipis, segons el que estableix l’article 25.2 k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, i s’han d’exercir, en tot cas, segons el que 

disposen la legislació estatal i la de les comunitats autònomes. Així mateix, l’article 

26.1 a de la norma esmentada preveu que aquest servei s’ha de prestar 

obligatòriament en tots els municipis amb independència de la seva població. Per tant, 

l’Ajuntament de Vall-llobrega ha de proporcionar aquest servei.  

 

D’altra banda, l’article 42.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, 

estableix que els ajuntaments tenen responsabilitats sobre el control sanitari dels 

cementiris i la policia sanitària mortuòria en relació amb el compliment obligat de les 

normes i els plans sanitaris. L’exercici d’aquestes competències s’ha de realitzar 

d’acord amb el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

de policia sanitària mortuòria a Catalunya, que a l’article 38 estableix que tots els 

municipis, independentment o associadament, han de prestar el servei de cementiri, 

segons els requisits que estableix aquest mateix instrument normatiu.  

 

L’Ajuntament disposa dins del seu terme municipal d’un cementiri situat al carrer del 

Puig, 10 de Vall-llobrega amb els requisits que determina el Reglament de policia 

sanitària mortuòria i a l’empara de la legislació vigent. 

 

El contingut de l’Ordenança i la seva tramitació s’adeqüen als principis de bona 

regulació que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, i en concret: 

 

– Amb l’objectiu d’adaptar el servei a la normativa vigent, d’assolir un nivell de 

gestió més eficaç i transparent, de finançar les prestacions incloses en el servei 

de cementiri i de dotar de seguretat jurídica les actuacions de les parts 

interessades, es regula la gestió econòmica del servei de cementiri per una raó 

d’interès general, mitjançant l’establiment de preceptes que han de garantir la 

racionalització de la gestió de recursos públics. 

 

– Davant la manca de possibles solucions alternatives no reguladores, s’ha 

acordat aprovar aquesta norma, que conté les previsions imprescindibles, amb 

les obligacions mínimes per als destinataris, i disposicions coherents amb la 

resta de l’ordenament jurídic, a fi de generar un marc normatiu estable, 

predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el coneixement i la comprensió 

dels usuaris del servei i de la ciutadania en general de les obligacions 

tributàries relatives al servei de cementiri.  



 
 
 

D’acord amb això, atès que es tracta d’una competència obligatòria dels municipis, és 

necessària una regulació en la matèria perquè la gestió del servei de cementiri sigui 

racional, eficaç i efectiva, i asseguri l’ús sostenible dels seus serveis, espais i usos per 

part dels ciutadans. Aquesta Ordenança es redacta de nou per adaptar-la al 

Reglament del servei del cementiri municipal de Vall-llobrega. 

 

Article 1. Naturalesa, objecte i aplicació 

En ús de les facultats concedides pels articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local i d'acord amb el que preveuen els articles 2, 

15.2 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 

prestació de serveis en cementiris locals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

El fet imposable de la taxa el constitueixen la prestació de serveis públics o la 

realització d’activitats administratives de competència municipal en el cementiri 

municipal i la utilització d’instal·lacions i béns municipals destinats a aquesta finalitat, 

especificats en les tarifes que conté l’article 8 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 3. Obligació de contribuir 

1. Amb caràcter general, l’obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, 

transmetre’s o modificar-se el dret funerari, i en lliurar-se els títols o autoritzar-se la 

prestació del servei.  

 

2. Per a les taxes de conservació i manteniment del cementiri, l’obligació de contribuir 

es fonamenta en la titularitat o tinença del dret funerari.  

 

Article 4. 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 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixen drets funeraris, les 

que sol·licitin serveis de cementiri que constitueixen el fet imposable de la taxa o que 

en resultin beneficiades o afectades i, si s’escau, els titulars de l’autorització 

concedida.  

 

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya poden designar un representant 

amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació ha de comunicar-se a 

l’Ajuntament abans de la primera meritació de la taxa posterior a l’alta en el registre de 

contribuents. 

 



 

Article 5. Responsables  

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques que determinen la Llei 

general tributària i l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació de 

l’ajuntament de Vall-llobrega  

 

Article 6. Exempcions  

Es troben exempts de taxa els serveis que es prestin per: 

a) Les inhumacions en les sepultures de beneficència, d’acord amb l’article 23 del 

Reglament del servei de cementiri, i les que ordeni l’autoritat judicial. 

b) Les exhumacions ordenades per l’autoritat judicial. 

c) El trasllat de restes cadavèriques ordenat per l’Ajuntament amb motiu de la 

restauració o de reformes de la sepultura, de forma temporal.  

 

Article 7. Base imposable 

La base imposable es determina atenent a la diferent naturalesa dels serveis prestats i 

de les activitats realitzades, i en el cas d’aquesta Ordenança coincideix amb les quotes 

tributàries que determina l’article 8.  

 

Article 8. Quota tributària  

Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels serveis a realitzar, 

d’acord amb les tarifes següents: 

 

Primer. Concessió del dret funerari. 

Tipus de sepultura Quota tributària 

Nínxol 1.000,00 € 

Columbari 400,00 € 

 

Segon. Conservació i manteniment anual de sepultures. 

Tipus de sepultura Quota tributària 

Nínxol 10,00 € 

Columbari 6,00 € 

 

Tercer. Treballs d’execució funerària.  

Activitat funerària Quota tributària 

Trasllats de restes d’un nínxol a un altre 250,00 € 

 

Quart. Obres de construcció, reparació o reformes. 

Treballs de reforma i ornamentació Quota tributària 

Col·locació de làpides 40,00 € 

 

 

 



 
 
Cinquè. Gestió i documentació. 

Tràmits administratius Quota tributària 

Expedició de títol funerari 60,00 € 

Duplicat de títol funerari, reexpedició del 

títol i renovació de la concessió de dret 

funerari 

60,00 € 

Canvi de titular de dret funerari, per 

transmissió de títols entre 1er i 2on grau de 

parentiu 

70,00 € 

Canvi de titular de dret funerari, per 

transmissió de títols sense parentiu 

150,00 € 

 

 

Article 9. Meritació i període impositiu 

1. La tarifa relacionada amb la conservació i el manteniment de sepultures es merita l’1 

de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural. 

2. La resta de tarifes es meriten en el moment de presentar la sol·licitud corresponent i 

l’obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, transmetre’s o modificar-se 

el dret funerari i en expedir-se els títols o quan s’iniciï la realització dels serveis 

subjectes a gravamen. 

3. Les persones interessades a obtenir una exempció han de presentar la sol·licitud 

corresponent i aportar la documentació necessària, d’acord amb l’article 6 d’aquesta 

Ordenança fiscal. 

 

Article 10. Règim de declaració i d’ingrés 

Tret de les taxes de conservació i manteniment de sepultures de venciment periòdic, 

que es liquiden per padró, cada servei és objecte de liquidació individual i autònoma, la 

qual es notifica, una vegada concedit, autoritzat o prestat el servei, per fer l’ingrés 

directament a la tresoreria en la forma i els terminis que assenyala la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, general tributària. 

 

Article 11. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els 

corresponguin en cada cas, cal ajustar-se al que disposa la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària.  

 

 

Disposició derogatòria 

Queda derogada l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis 

en el cementiri, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vall-llobrega en data 5 de 



 

novembre de 2010 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 249 de 

data 30 de desembre de 2010 

 

Disposició final primera 

En tot allò que no prevegi específicament aquesta Ordenança, les normes de 

l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació, les disposicions que es 

dictin per aplicar-la i la normativa tributària. 

 

Disposició final segona 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en 

sessió celebrada el [data de la sessió] i que ha quedat definitivament aprovada en data 

[data d’aprovació definitiva], entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona núm. [núm. i data]; és aplicable a partir de l’1 de 

gener de [any] i és vigent fins que sigui modificada o derogada expressament. 

 


