
 
 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI 

MUNICIPAL 
 

Article 1.- Fonament i naturalesa. 

 

D'acord amb allò que disposa els articles 133.2 i 142 de la Constitució, l'article 

106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, 

específicament, l’article 15 i següents 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, s’estableixen taxes per a la gestió, desenvolupament i explotació dels 

serveis de cementiri i cremació. 

 

Article 2.- Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable: l’atorgament de drets funeraris a perpetuïtat; de 

lloguer d’espais i sepultures per a enterraments fins a un màxim de 10 anys; la seva 

ocupació; la reducció de restes; les incineracions; els trasllats; la col·locació i els 

moviments de làpides i dels elements decoratius i de jardineria; la conservació, el 

manteniment i la neteja de vials i camins, edifici administratiu i altres serveis 

d’interès general; els actes dimanants de la titularitat del dret funerari, com 

l’expedició i el canvi de títols, els traspassos i les modificacions, i qualssevol altres 

serveis que siguin procedents o que, a petició de part, puguin ser autoritzats. 

 

Article 3.- Subjecte passiu. 

 

Estan obligats al pagament dels serveis: els adquirents dels drets funeraris, els seus 

titulars o tenidors o els sol·licitants, segons es tracti de primera adquisició o 

posteriors transmissions de drets funeraris, d’actes dimanants del dret funerari o de 

la prestació del servei. 

 

ARTICLE 4.- RESPONSABLES 
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 

persones físiques i jurídiques a que 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, 

interventors o liquidadors de cracs, concursos, societats i entitats en general, en els 

suposats i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributaria. 

 

Article 5.- Exempcions. 

 

Estaran exempts els serveis que se prestin amb ocasió de: 

 

a) Els enterraments i exhumacions de cadàvers sense recursos econòmics. 

b) Les inhumacions i exhumacions que ordeni la autoritat judicial i que s'efectuen 

en fosa comú.  

 

Article 6.- Quota tributària.   

 

La quota tributaria es determinarà per aplicació de la següent tarifa: 

 

Epígraf primer:  

a) Concessió de drets funeraris a 99 anys: 

 

 

Capelles:  8967,10 Euros  

Nínxol:    850,43 Euros     

Solar:  2.806,73 Euros         

 

b) Lloguer de drets funeraris (fins a un màxim de 10 anys) de nínxols: 

 

D’1 any a 5 anys:  149,26 Euros   

De 5 anys a 10 anys:  298,51 Euros   

 

Epígraf segon: registre de permutes i transmissions. 

 

a) Per cada inscripció en el registre municipal de transmissió de les  

     concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures, nínxols,  

     tombes a títol d’herència entre pares, cònjuge i fills:        10,13 Euros 

b) Per cada inscripció en el registre municipal de transmissió de les  

     concessions de lloguer de nínxols a títol d’herència entre pares,  

     cònjuge i fills:                                                                                   10,13 Euros   

c)  Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a 

      perpetuïtat de tota classe de sepultures, nínxols,  tombes o  

      capelles:                                                                                           10,13 Euros   

d)   Per inscripció de les altres transmissions de les concessions de 

      lloguer de tota classe de sepultures, nínxols, tombes o capelles:  10,13 Euros  

 

Epígraf tercer: Inhumacions. De cadàvers De restes 

 

a) A mausoleu, panteó o capelles 10 Euros    10 Euros  



b) A sepultures o nínxols 10 Euros  10 Euros    

c) A sepultures o nínxols temporals 10 Euros 10 Euros    

 

 

Epígraf quart: Exhumacions.  De cadàvers De restes 

 

a) De mausoleu, panteó o capelles 10 Euros  10 Euros    

b)  De sepultures perpètues 10 Euros  10 Euros  

c)  De sepultures temporals 10Euros  10 Euros      

 

Epígraf cinquè:  conservació i neteja. S’aplicarà a les unitats d’enterrament del 

cementiri actual i a les de l’ampliació. 

 

a) Cànon conservació: capelles i sepultures 1 grup (capelles altes): 152,96 Euros  

a) Cànon conservació: sepultures 2n grup(enterrades i  

unitats d’enterrament sense construir):   76,48 Euros  

c) Cànon conservació nínxols:   12,02 Euros  

 

Article 7.- Meritació. 

 

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

se, transmetre’s o modificar-se el dret funerari i en expedir-se els títols. 

2. Per a les taxes de conservació de cementiris, l’obligació de contribuir es 

fonamenta en la titularitat o la simple tinença del dret funerari i han de fer-se 

efectives dins de l’any fiscal que correspongui, encara que no hi concorri cap de 

les circumstàncies relacionades en l’article 2 d’aquesta Ordenança. 

3. Aquesta taxa donada la seva naturalesa de “meritació periòdica” es meritarà dia 

1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte 

en els casos en què l’inici o cessament en la utilització del dret funerari no fos 

d’un any natural, el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el 

consegüent prorrateig de la quota per trimestres naturals. 

 

Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 

 

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis del qual es tracti. 

 

La sol·licitud de permís per a construcció de capelles anirà acompanyada del 

corresponent projecte i memòria, autoritzats pel facultatiu competent. 

 

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, 

una vegada que ha estat prestat dit servei, per al seu ingrés directe en les arques 

municipals en la forma i terminis assenyalats en el Reglament General de 

Recaptació. 

3.Els drets inserits en la tarifa, meritats pel servei de conservació i cura del 

cementiri municipal corresponen a una anualitat i seran exigits anualment, 



mitjançant la formació de matrícula o padró de titulars de drets sobre parcel·les, 

nínxols, panteons, tombes,  capelles i la resta d’unitats d’enterrament. 

  

3.1 En les adjudicacions de drets funeraris a 99 anys se satisfaran de la següent 

manera: 

 

- A la sol·licitud del dret funerari: 50% 

- A l’adjudicació del dret funerari: 50% 

 

 3.2 En les adjudicacions de drets funeraris de lloguer ( fins a un màxim de 

10 anys) de la següent manera: 

 

- A l’adjudicació del dret funerari: 100% 

 

 

Article 9.- Infraccions i sancions. 

 

En tot el relatiu a la qualificació de infraccions tributàries, així com de les sancions 

que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa als articles 

77 i següents de la Llei general tributària. 

 

Disposició addicional. 

 

Les taxes i tarifes seran augmentades amb els impostos i els percentatges que 

estableix la legislació vigent. 

 

Disposició final. 

 

Aquesta modificació de l’Ordenança Fiscal entrarà en vigor i s’aplicarà a 

comptar del dia següent a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de les Illes 

Balears i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

 

Llubí, 7 de maig de 2008. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 


