
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
 
 
 
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la 
qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, 
com són: assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de 
panteons o de sepultures; ocupació d’aquests panteons o sepultures; reducció, 
incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; 
conservació d’espais destinats al descans dels difunts, qualsevol altres que, de 
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, 
siguin convenients o s’autoritzin a instància de part. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o 
de la realització del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida. 
 
ARTICLE 4. RESPONSABLES 
 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
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 realitzin arran de: 
 

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la 
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap 
pompa fúnebre pagada 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 en la fossa 

comuna. 
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ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 6.- Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:  
 
Tarifes:  
Apartat primer: Conservació i neteja, per nínxol, a l’any és de 11,00 euros.  
                         Conservació i neteja per columbari, a l’any és de 7,00 € 
 
Apartat segon: Dret funerari dels nínxols  
Preu nínxol tercer nivell: 1.210€  
Preu nínxol segon nivell: 1.460€  
Preu nínxol primer nivell: 1.210€  
 
Apartat tercer: Dret funerari dels columbaris  
Preu columbaris nivells primer i quart: 312€  
Preu columbaris nivells segon i tercer: 376€ 
 
 
ARTICLE 7. ACREDITAMENT 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix 
quan aquests es sol·liciten. 
 
ARTICLE 8. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
 
1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà 
del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent. 
 
2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una 
vegada s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques 
municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de 
Recaptació. 
 
ARTICLE 9. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents 
de la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada el 7 de novembre de 2018, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província num.248, de 27 de 
desembre de 2018, i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2019.  
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
L’alcalde 
Jordi Latorre i Sotus 
 
Torrefarrera, 28 de desembre de 2018 
 
 
 - 2 - 



 
 
DILIGÈNCIA.- 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple en 
sessió celebrada el 10 de novembre de 2020, entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 
de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.  
 
Aquesta modificació fou publicada inicialment al BOP de Lleida núm. 219 de data 12 
de novembre de 2020 i definitivament al BOP de Lleida núm. 252 de data 31 de 
desembre de 2020.  
 
Torrefarrera, 31 de desembre de 2020 
 
La secretària 
Anna Gallart Oró 
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