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ORDENANÇA N. 11 
 

CEMENTIRIS MUNICIPALS 
 
FONAMENT LEGAL I OBJECTE 
 
Article 1r. 
 
Exercitant la facultat reconeguda a l’article 106 de la llei 7/1985 de 2 d’abril i l’article 57 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, i donant compliment a allò que disposen els articles 15 a 
19, tots ells de la pròpia llei reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix en aquest terme 
municipal, una taxa sobre el servei de cementiris municipals. 
 
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
Article 2n. 
 
1.-Fet Imposable. El constitueix la prestació dels que es detallen a la tarifa d’aquesta  exacció. 
 
2.-Aquesta taxa és compatible amb la de llicències urbanístiques i amb l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
 
3.-Obligació de contribuir. Naixerà l’obligació de contribuir en autoritzar el dret a funerari o 
serveis del cementiri, i periòdicament quan es tracti de drets per a la conservació d’aquest. 
 
4.-Subjecte Passiu. Estan obligats al pagament, l’herència jacent de que s’enterri, els seus 
hereus o successors o persones que els respectin. 
 
BASES I TARIFES 
 
Article 3r. 
 

Tipologia Import 
Nínxols permanents per 50 anys per a un sol cos. 738,29€ 
Columbaris permanents per 50 anys 450,00€ 
Terrenys per 50 anys per a construir panteons, mausoleus, etc., fins 
un màxim de 3x3 metres, per cada metre quadrat . 194,24 € 

Per cada terreny (2,50 x 1,20 metres), per cada metre quadrat 194,24 € 

Canvi de titularitat de nínxols o columbaris 81,24 € 
Pel servei d’enterrament simple 68,36 € 
Pel servei d’enterrament amb làpida 76,90 € 
Pel trasllat dins al mateix cementiri 136,77 € 
Pel servei d’enterrament en un panteó 141,30 € 
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Les taxes per un columbari seran les mateixes que les dels nínxols excepte on s’indiqui expressament. 
Les taxes pel servei d’enterrament s’aplicaran per cada resta inhumada. 
 
Article 4t. Altres serveis 
 
S’estableix un cànon per conservació i neteja del Cementiri Municipal. Abans del primer 
novembre els realitzaran per l’Ajuntament tasques de neteja i reparació, cobrant-se anualment, 
per aquest concepte les següents taxes: 
 
Per cada nínxol 12,40 € 
Per nínxol doble 26,04 € 
Per cada panteó.  49,60 € 
 
El període de cobrament de la quota periòdica de conservació del cementiri serà l’establert en 
el corresponent calendari per part del Ple municipal. 
 
ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA 
 
Article 5è. 
 
Les sepultures temporals es concediran per un termini de cinc anys i les permanents per 
cinquanta, en un i en altre cas podran ser renovades, d’acord amb les disposicions vigents i 
ordenances municipals en el moment de la caducitat. En cap cas representarà el dret de 
propietat que assenyala l’article 348 del Codi Civil. 
 
Article 6è. 
 
Transcorregut els terminis sense que hagin sol·licitat renovació s’entendran caducades. Les 
restes cadavèriques que hi hagués a les sepultures seran traslladades a la fossa comú i 
revertiran a l’Ajuntament els drets sobre aquestes sepultures. 
 
L’adquisició d’una sepultura permanent o temporal no significa venda ni altra cosa que 
l’obligació per part de l’Ajuntament de respectar la permanència dels cadàvers inhumats. 
 
L’atorgament de la sepultura permanent o temporal es realitzarà per estricte ordre numèric de 
la illa corresponent i sempre començant pel primer nínxol que es trobi buit. Puntual i 
excepcionalment, i sempre que hagi quedat buit un nínxol en una illa que estigués tota 
ocupada inicialment, es podrà concedir aquest nínxol buit a qui ho sol·liciti. 
 
Article 7è. 
 
1. Podran adquirir, en les condicions establertes als arts. 5 i 6 de la present ordenança i 
disposicions vigents, sepultures temporals o permanents sempre que es doni la següent 
circumstància: 
 
- Qui el compri tingui una propietat a Altafulla.  
- Propietari empadronat. 
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2. Els adquirents de drets sobre sepultures permanents tindran dret a dipositar en aquestes tots 
els cadàvers o restes establertes per a cada cas i previ pagament dels drets corresponents. 
 
Article 8è. 
 
Tots els treballs necessaris per a efectuar els enterraments, inhumacions, exhumacions, 
col·locació de làpides, construcció de fosses i mausoleus, etc. seran a càrrec dels particulars 
interessats. 
 
Article  9è. 
 
Els drets assenyalats a la tarifa de l’article s’acreditaran des del moment en el qual se 
sol·licitin i lliurin els respectius títols o permisos pel funcionari municipal encarregat de la 
seva expedició i cobrança. Els drets de sepultures temporals i permanents seran concedits pel 
Sr. Alcalde i els panteons o mausoleus pel Ple de l’Ajuntament, essent facultats delegables. 
 
Article 10è. 
 
Les fosses adquirides amb caràcter permanent seran construïdes d’acord amb les disposicions 
que a l’efecte fixin els tècnics municipals i el seu cost anirà a càrrec del particular interessat. 
En cas d’adquirir alguna fossa ja construïda per l’Ajuntament, a més dels drets de compra 
s’haurà d’abonar la suma que en aquell moment importi la construcció d’una altra igual. 
 
Article 11è. 
 
En cas de passar a permanents sepultures temporals, prèvia autorització de l’Alcaldia, els 
drets a satisfer seran la diferència entre els pagats per la sepultura temporal i l’import de la 
permanent, segons la tarifa vigent en aquells moments. 
 
Article  12è. 
 
Els pàrvuls i fetus que s’inhumin en sepultures d’adults pagaran els drets com adults. 
 
Article 13è. 
 
Tota classe de sepultura, panteó, mausoleu que per qualsevol causa quedés vacant reverteix a 
favor de l’Ajuntament. 
 
Article 14è. 
 
Qualsevol concessionari de terreny per a la construcció de panteons o mausoleus haurà  de 
facturar el pagament dins dels trenta dies següents a la data que s’acordi per l’Ajuntament la 
concessió, i si no l’hagués efectuat s’entendrà com a renúncia a qualsevol dret sobre el que en 
el seu dia es sol·licità i li fou concedit. 
 
Article 15è. 
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El concessionari de terrenys per a panteons o mausoleus està obligat a obtenir la corresponent 
llicència d’obres dins dels sis mesos a partir de la data de concessió i donar inici a les obres 
dins dels tres mesos d’expedida aquesta. Finit el temps d’un any sense que l’interessat hagués 
donat inici a les obres o transcorregut el termini concedit per l’Ajuntament per a la seva 
finalització, s’entendrà que renúncia a qualsevol dret, revertint novament el terreny a 
l’Ajuntament, amb pèrdua de les quantitats abonades i el que s’ha invertit en les obres 
realitzades. 
 
Article 16è. 
 
No estaran permesos els traspassos de nínxols, fosses o panteons sense l’aprovació prèvia per 
l’Ajuntament, havent-se d’interessar el traspàs mitjançant sol·licitud dirigida al Sr. Alcalde, 
signada pel cedent i el concessionari en prova de conformitat. No obstant això, tots els 
traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’entendran sense perjudici de tercer,  és a dir, només a 
efectes administratius. 
 
Article 17è. 
 
Queden reconegudes les transmissions de sepultures, durant el termini de la seva vigència, per 
títol d’herència entre hereus necessaris o línia directa;  si en fossin diversos, hauran de posar-
se d’acord per a designar, d’entre ells, la persona a favor precisa que els  sol·licitants aportin, 
en formular la petició de traspàs, la documentació en la qual fundin els seus drets i pagament 
dels impostos corresponents. 
 
Article 18è. 
 
Quan les sepultures, panteons, mausoleus, i en general, tots els llocs dedicats a enterraments 
siguin descurats i abandonats pels seus respectius concessionaris o familiars o deutors, donant 
lloc a que es trobin en estat de ruïna, amb els conseqüents perills i mal aspecte, l’Ajuntament 
podrà procedir a la demolició en el primer cas i a la retirada de tots els atributs i objectes que 
es trobin deteriorats i abandonats, en el segon, sense que en cap cas dels dos supòsits se li 
pugui exigir cap indemnització. 
 
Article 19è. 
 
Les quotes i rebuts que resultessin incobrables s’estarà a allò que assenyala el Reglament de 
Recaptació. 
 

EXEMPCIONS 
 
Article 20è. 
 
1.- Estaran exempts de pagament dels drets d’enterrament en fossa temporal les famílies 
pobres de solemnitat que morin al municipi, i amb caràcter permanent els que haguessin 
obtingut el títol de fills adoptius i predilectes del municipi i els  morts en actes de defensa de 
l’ordre públic, persones o béns del municipi. 
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2.- Tret dels supòsits establerts al número anterior, no s’admetrà, en matèria de taxes, cap 
benefici tributari. 
   

INFRACCIÓ I DEFRAUDACIÓ 
 
Article 21è. 
 
En tot allò relatiu a infraccions, les seves diferents qualificacions, així com les sancions que 
aquestes puguin correspondre, i procediments sancionadors, s’estarà a allò que disposa 
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció d’aquest Ajuntament i subsidiàriament  
la Llei General Tributària,  tot això sense perjudici de les altres responsabilitats civils o penals 
en les quals puguin incórrer els infractors 
 
VIGÈNCIA 
 
La present Ordenança començarà a regir des de l’1 de gener i romandrà vigent, sense 
interrupció, mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
APROVACIÓ 
 
La present Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 
dia 30 de novembre de 1989, modificada en sessions de 21 de novembre de 1991, 13 de 
novembre de 1992, 19 de novembre de 1993, 30 d’octubre de 1996, 18 d’octubre de 2002, 15 
d’octubre de 2003, 15 d’octubre de 2004, 19 d’octubre de 2005, 20 d’octubre de 2006, 23 
d’octubre de 2007, 20 d’octubre i 28 de novembre de 2008, 21 d’octubre de 2010, 22 
d’octubre de 2011, 23 d’octubre de 2012, 16 d’octubre de 2013 i 15 d’octubre de 2014. 
 
L’ALCALDE                                                              EL SECRETARI 

  


