
9.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA  TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 

FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

A l'empara del previst als articles 57 i 20 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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  

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 33 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.  

Article 4. Responsables  

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals en els articles 37 i 39 de la Llei General Tributària.  

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 quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:  

Epígraf primer. Manteniment  

Per la conservació i neteja dels nínxols en un any ....................................9,95 € 

Conservació cementiri, per columbari ........................................................7,50 € 

Epígraf segon. Drets d'enterrament inhumanacions i exhumanacions 

Drets d'enterrament ...............................................................................150,00 €  

Dret d’enterrament, condicionament i neteja interior nínxol.................. 350,00 € 

Epígraf tercer. Adquisició de nínxols  

Concessió d'un nínxol simple al cementiri municipal ........................... 642,60 € 

Concessió d'un nínxol simple amb ossera al cementiri municipal ....... 850,00 € 



Concessió d'un nínxol doble amb ossera al cementiri municipal ......... 1122,00 € 

Concessió d'un columbari al cementiri municipal .................................   535,50 € 

Expedició de títol de propietat ................................................................ 6,15€ 

 

2. Quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica, la quantia de les 
taxes es podrà reduir en un 50%, que haurà de ser aprovada per resolució de 
l’alcaldia, previ informe favorable de la treballadora social. 

 

 

Article 7. Acreditament i període impositiu  

1. En els supòsits contemplats en els quadre de tarifes, 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 l’epígraf 1r, 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. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.  

2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat 
l'imprès d'autoliquidació de la taxa.  

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de 
la declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent presti l'assistència 
necessària per a determinar el deute.  

3. L'ingrés de la quota tributària s'efectuarà simultàniament a la presentació de 
l'autoliquidació.  

4. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels ninxols 
establerta a l’article 6, epígraf 1er, el pagament de la taxa s'efectuarà en el primer 
trimestre de cada any. 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.  

5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest 
cas, s'ordenarà el càrrec en compte bancari durant l'última desena del període de 
pagament voluntari.  

Article 9. Notificacions de les taxes  

1. La notificació del deute tributari 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 de Tarragona.  

Article 10. Gestió per delegació  

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada 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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i 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 
delegaren les seves facultats en la Diputació.  

Article 11. 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 disposen els 
preceptes legals d’aplicació.  

 

Disposició final  

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió realitzada a La Nou de Gaià, 
a 29 d’octubre de 2012, entrarà en vigor el dia següent al de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

 


