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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS FUNERARIS 
I DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Article 1 
 
El cementiri municipal de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta és un bé de servei públic 
que està subjecte a l’autoritat de l’Ajuntament, al qual correspon la seva administració, 
direcció i cura, llevat d’allò que sigui competència pròpia d’altres autoritats i organismes. 
 
Article 2. Obligacions de l’Ajuntament 
 
Correspon a l’Ajuntament:  
a) L’organització, cura i condicionament del cementiri, així com de les construccions 
funeràries, de serveis i instal·lacions.  
b) L’autorització als particulars per tal de realitzar en els cementiris qualsevol classe 
d’obres o instal·lacions, així com la seva direcció i inspecció.  
c) L’atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de 
qualsevol classe. 
d) La percepció dels drets i taxes que legalment s’estableixin.  
e) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el 
futur. 
 
Article 3. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa de cementiri local i altres serveis fúnebres de caràcter local 
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 4. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal 
per l' assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons, 
tombes o de sepultures, ocupació d'aquests panteons o sepultures, reducció, 
incineració, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i guarniments, 
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, exhumació i trasllat de 
cadàvers, autorització a empreses per a la prestació de serveis funeraris, registre de 
transmissions i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el 
Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin convenients o s'autoritzi a instància de 
part. 
 
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. 
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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 5. 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 35.4 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, ben entès que les concessions només 
podran atorgar-se a nom d’una sola persona física o jurídica. 
 
Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada 
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament. 
 
Article 6. Responsables i successors  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.  
 
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.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària.  
 
Article 7. Obligació de contribuir 
 
L’obligació de contribuir neix quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes a 
gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests 
se sol·liciten.  
 
Article 8. Exempcions 
 
Estaran exempts: 
 
1. 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 difunts. 
 
2. Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
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3. Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna o 
ossera. 
 
4. Les restes de cadàvers inhumats de qualsevol mena de sepultura podran passar al 
columbari, si així se sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura 
quedi completament lliure. En aquest cas, la sepultura desocupada revertirà a favor de 
l’ajuntament. 
 
Article 9. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes i bonificacions establertes 
a l’article 14. 
 
Article 10. Transmissió dels drets funeraris  
 
10.1 Transmissió "inter-vivos"  
 
S’estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes 
“inter-vivos” a favor de familiars del titular, en línia directa i col·lateral fins al quart grau, 
ambdós per consanguinitat i fins al segon grau per afinitat, així com l’efectuat a cònjuges 
i persones que acreditin lligams d’afectivitat i de convivència amb el titular per un mínim 
de cinc anys anteriors a la transmissió.  
 
Així mateix s’estimaran vàlides aquelles que es defineixin a favor d’hospitals, entitats 
benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons la llei. 
 
En aquest cas ha de personar-se el nou titular conjuntament amb el titular actual del 
dret funerari, acompanyant la següent documentació 
 
▪ Títol funerari 
▪ Documentació que acrediti la relació de parentiu entre l'adquirent i el transmissor  
 
10.2 Transmissió "mortis causa": 
 
La transmissió únicament es pot realitzar per defunció del titular actual. 
La sol·licitud de transmissió s'ha de realitzar dins del termini màxim d'un any després de 
la defunció del titular. 
 
Si el causant hagués instituït diversos hereus o si diverses persones resultessin hereves 
de l’interessat, la titularitat del dret funerari serà reconeguda en favor del cohereu que 
per majoria designin els restants. Si no fos possible la majoria, el dret serà reconegut en 
favor del cohereu de major edat.  
 
Quan mori el titular sense haver atorgat testament i sense deixar cap parent, el dret 
funerari revertirà a l’Ajuntament, una vegada transcorregut el termini per al qual fou 
atorgat. 
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Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració del termini pel 
qual fou inicialment concedit.  
 
Article 11. Pèrdua o caducitat dels drets funeraris  
 
Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb reversió de la sepultura 
corresponent a l’Ajuntament, en els següents casos:  
 
a) Per estat ruïnós de l’edificació, declarat amb l’informe tècnic previ, i l’incompliment 
del termini que s’assenyali al titular per a la seva reparació i condicionament, amb la 
tramitació prèvia de l’expedient, amb audiència a l’interessat.  
 
b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà com a tal el transcurs d’un any des 
de la mort del titular sense que els hereus o persones subrogades per herència o altre 
títol hagin instat la transmissió al seu favor. Si els hereus o persones subrogades per 
herència o altre títol compareguessin instant la transmissió i la sepultura es trobés en 
estat deficient, haurà d’ésser condicionada en el termini de tres mesos, transcorregut el 
qual sense haver-se realitzat les reparacions necessàries, es decretarà la caducitat del 
dret funerari, amb reversió a l’Ajuntament. 
 
c) Pel transcurs dels terminis pels quals fou concedit el dret, sense haver-se sol·licitat la 
seva renovació o pròrroga. 
 
d) Per impagament d’algun dels terminis d’adquisició del dret. 
 
e) Per impagament de tres anualitats dels drets de conservació. 
 
f) Per renúncia expressa del titular  
 
La pèrdua o caducitat dels drets funeraris requerirà la incoació d’un expedient 
administratiu amb citació al titular si fos el cas. En cas d’ignorar-se el titular del dret 
funerari, l’Ajuntament publicarà un Edicte al BOP per tal que en el termini de trenta dies 
qui al·legui dret legítim es personi i ho acrediti. Cas que no es presenti ningú es decretarà 
la caducitat del dret 
 
Article 12. Renúncia al dret funerari 

Els titulars de drets funeraris podran renunciar als mateixos, revertint els drets a favor 

de l’Ajuntament, acompanyant a la sol·licitud la següent documentació: 

 Declaració jurada que el nínxol està buit de restes o document acreditatiu del trasllat 

de les restes, o en cas contrari, presentar la sol·licitud demanant que les restes es 

traslladin a la fosa comú. El trasllat, en aquest cas, serà a càrrec del peticionari. 

 Títol del nínxol (original) i estar al corrent de pagament de la Taxa del Cementiri.  
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La renúncia no genera cap dret a compensació o indemnització a favor de l’anterior 
titular 
 
Article 13. 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 77 i següents de 
la Llei General Tributària 
 
Article 14. Bases i tarifes 
 
Els serveis subjectes a gravamen i el seu import són els que es fixen en les següents 
tarifes 
 

1. Conservació de sepultures (quota anual)  
1.1 Nínxol  12,00 
1.2 Columbari 12,00 
1.3 Panteó 48,00 
   
2. Concessió de sepultures  
2.1 Nínxol (inclou títol) 800,00 
2.2 Columbari (inclou títol) 400,00 
   
3. Drets d’enterrament  
3.1 Drets d’inhumació o exhumació a nínxols i columbaris 40,00 
   
4 Col·locació de làpides  
4.1 Col·locació o moviment de làpida   40,00 
   
5. Expedició de títols  
5.1 Expedició de títols  10,00 
5.2 Expedició de duplicat per deteriorament, pèrdua o sostracció 20,00 
   
 Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus que s’adverteixin en 

els títols funeraris, es corregiran a instància del seu titular, prèvia la 
seva justificació i comprovació. 

 

   
6. Transmissió  
6.1 Transmissió d’una concessió entre familiars per herència o donació 

(s’inclou   l’expedició de títol) 
10,00 

6.2 Transmissió d’una concessió en la qual no hi ha cap relació de 
parentiu entre l’adquirent i el cedent (S’inclou l’expedició de títol) 

10,00 

6.3 Permutes (s’inclou l’expedició de títol) 10,00 
 
Pradell de la Teixeta, 14 de juny de 2019. 
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