
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 
CEMENTERI MUNICIPAL 

 
Article 1: Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el previst als articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis de Cementeri Municipal, que es regirà 
per la present ordenança fiscal. 
 
Article 2: Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis del Cementeri 
Municipal: 

a) Inhumacions 
b) Inhumacions fetus 
c) Dipòsit de cendres 
d) Exhumacions 
e) Trasllat de despulles 
f) Cessió temporal de ninxos 
g) Neteja de sepultures 
h) Llicència per dipositar el cadàver a la cambra 
i) Expedició de títols de propietat 
j) Subhasta de títols de propietat 

 
Article 3: Subjecte passiu 
Seran subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la 
prestació del  servei i, en el seu cas, els titulars de l'autorització concedida. 
 
Article 4: Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o  jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei  General Tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o  
liquidadors  de fallides, concursos, societats i entitats en general en  els supòsits i amb l'abast 
que assenyala l'article 43 de  la  Llei General Tributària. 
 
Article 5: Exempcions subjectives 
Estaran exempts els serveis que es prestin amb ocasió de: 
a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es 
verifiqui per compte dels establiments mencionats i sense cap pompa fúnebre que  sigui 
costejada 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 a la fossa comú. 
d) Els dipòsits a la cambra ordenats per l’autoritat judicial, fins el moment de la realització de 
l’autòpsia. 
 
 
 



Article 6: Quota tributària 

Epígraf primer: Serveis generals Import € 
a. Inhumacions 93,70 

b. Inhumacions fetus 29,90 

c. Dipòsit de cendres 29,90 

d. Exhumacions 129,80 

e. Trasllat de despulles 42,35 

f. Cessió temporal de ninxos. Per any 46,90 

g. Neteja de sepultures. Per cadàver o despulla 38,40 

h. Llicència per dipositar el cadàver a la cambra 29,90 

i. Expedició de títols de propietat 117,15 

j. Subhasta títols de propietat 10% preu 
adjudicació 

Epígraf segon: Cànon de conservació Import € 
a. Panteons 113,30 

b. Capelles 87,05 

c. Sepultures semiencastades 53,85 

d. Sepultures encastades de 8 o més ninxos 33,40 

e. Sepultures encastades de menys de 8 ninxos 20,40 

f. Ninxos 4,50 

 
Article 7: Meritació 
1. Es merita la taxa quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient per a la 
prestació dels serveis de l’Epígraf primer. Serveis generals. 
2. La meritació dels serveis de l’Epígraf segon. Cànon de Conservació, es produirà el dia 1 de 
gener de cada any, i les tarifes seran anuals i irreductibles, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament de la concessió. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa 
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota. 
 
Article 8: Declaració, liquidació i ingrés 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en el cas de les tarifes de l’epígraf primer 
assenyalades amb les lletres a) i d). 
3. Els serveis referits a les lletres b), c), e), f), g) i h) de l’epígraf primer seran objecte de 
liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una vegada autoritzada la seva prestació, 
per al seu ingrés directe a la tresoreria municipal en la forma i terminis assenyalats en el 
Reglament General de Recaptació. 
4. El cobrament de les quotes de l’epígraf segon s’efectuarà anualment, mitjançant rebut derivat 
del padró. 
 
Article 9: Infraccions i sancions 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions  tributàries, així com de les sancions que a les 



mateixes  corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat als articles 183  i següents de la Llei 
General Tributària. 
 
Disposició final 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener del 2009, 
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aprovació 
La present Ordenança, que consta de nou articles i una disposició final, va ser aprovada per 
l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 d’octubre de 1998, i modificada 
en sessions celebrades els dies 30 de setembre de 1999, 31 de maig de 2001, 26 de setembre de 
2002, 10 d'octubre de 2003, 30 de setembre de 2004, 29 de setembre de 2005, 26 d’octubre de 
2006, 25 d’octubre de 2007 i 30 d’octubre de 2008. 
 


