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ORDENANÇA FISCAL NUM. 10 
 
 

 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
 A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, 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 serveis en el 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 del serveis en el cementiri 
municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments o ocupació de panteons o 
sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i 
guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts i qualssevol 
altres que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària 
Mortuòria, porti a terme l'Administració Municipal. 
 
ARTICLE 3.- Subjecte passiu 
 
 Són subjectes passius contribuents els beneficiaris o afectats en la realització del 
servei.  
 
ARTICLE 4.- Responsables 
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què 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, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en 
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 5.- Exempcions 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d'aquelles a 
favor  de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres Ens Públics Territorials o Institucion-
als o com a  conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords Internacionals. 
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ARTICLE 6.- Quota tributària 

 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
 

 
EPÍGRAF PRIMER

 

: Assignació d’hipogeus, nínxols, capelles, columbaris i solars per 
panteons: 

a) Concessions de drets funeraris
 

: 

   Nínxols 1.400,00   
   Hipogeus  4.620,00   
   Columbaris 485,00   
   Solars per a panteons, per m2 660,00   

  
Les concessions, en supòsits excepcionals, per períodes inferiors als màxims 

legalment establerts, meritaran una taxa igual  al quocient entre la tarifa i el nombre 
d'anys màxims, multiplicat pel nombre d'anys de la concessió. 

  
b)  Traspassos

 

: Quan es faci donació autoritzada per la Corporació del dret funerari, 
s'abonarà la taxa següent: 

   
    Nínxols:  
    1r. i 2n. grau de parentiu  82,00 € 
    Col·laterals fins al 2n. grau  100,00 € 
    Sense parentiu 254,00 € 
   
    Capelles:  
    1r. i 2n. grau de parentiu  325,00 € 
    Col·laterals fins al 2n. grau 560,00 € 
    Sense parentiu            1.000,00 € 
   
    Hipogeus:  
    1r. i 2n. grau de parentiu 184,00 € 
    Col·laterals fins al 2n. grau 248,00 € 
    Sense parentiu 575,00 € 
   
    Panteons:  
    1r. i 2n. grau de parentiu 396,00 € 
    Col·laterals fins al 2n. grau 630,00 € 
    Sense parentiu   1.170,00 € 

 
 

 
EPÍGRAF SEGON. Inhumacions 
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a) En panteó, hipogeu o capella 289,00 € 
b) En nínxol o columbari 173,00 € 
 
 

Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar 
a l' ossari, si així se sol·licita, sense pagar  cap dret de cap classe, sempre que la 
sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de l'Ajunta-
ment i la sepultura desocupada revertirà  al seu favor. 
 
EPÍGRAF TERCER

 
. Exhumacions 

a) De panteó, hipogeu o capella 348,00 € 
b) De nínxol 234,00 € 

 
 

EPÍGRAF QUART.
 

 Conservació i neteja 

Anualment, s’abonarà la següent quota: 
 

Per a cada panteó o capella  152,00    
Per a cada hipogeu  40,00   
Per a cada nínxol o columbari 16,00   
Per a cada construcció sepulcral especial 112,00   

 
 
EPÍGRAF CINQUÈ.

 
  Autoritzacions en matèria de cementiri municipal 

 Llicències de construcció, modificació o recuperació de sepultures i 
panteons..................................................................................... 90,00 € 
 Autoritzacions per  a la  col·locació  de làpides, reixes, guarniments i 
altres......................................................................................... 

 
11,00 € 

 Expedició de títols o altres documents .......................................  7,00 € 
 Autoritzacions a  inhumacions, exhumacions, incineracions, reduccions i 
altres ........................................................................................ 58,00 € 

 
ARTICLE 7.- Meritament 
 
 La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels  
serveis subjectes a gravamen. 
 
ARTICLE 8.- Gestió, recaptació i inspecció 
 
 Els subjectes passius hauran d'autoliquidar les tarifes corresponents a l'assignació 
d'hipogeu, nínxols i capelles, les inhumacions, i les exhumacions.  
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 Cada declaració-liquidació establirà les quotes resultants que hauran d'ingressar en 
la Tresoreria municipal en el moment de les preceptives sol·licituds.  
 
ARTICLE 9.- Infraccions i sancions 
 
 Per a tot el que  faci referència  a la qualificació de les infraccions tributàries, així 
com a la determinació de les  sancions que els  correspongui en cada supòsit, 
s'aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la 
contemplen i la desenvolupen. 
 
Disposició Addicional 
 

El reglament que regula els serveis funeraris en la vila de Lloret i la resta de la 
normativa sectorial possibiliten, la continuïtat de les autoritzacions atorgades abans de 
la vigència de la Llei 2/1997 del Parlament de Catalunya, encara que és possible que 
en qualsevol moment una altra empresa funerària sol·liciti autorització per prestar 
aquests serveis. Les empreses funeràries, que percebran les tarifes corresponents als 
serveis que prestin, autoliquidaran el cànon, d'acord amb el que s'estableixi en l’acord 
d’autorització. 
 
Disposició final 
 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2013 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 


