
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TAXA DE 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004 de 5 de març pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la "Taxa de Cementiri Municipal", que es regirà per aquesta 
Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació dels serveis del cementiri municipal, 
com ara: assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons o 
sepultures, ocupació d'aquests, reducció, incineració, moviment de làpides, col·locació 
de làpides, reixes i adorns, conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i 
qualssevol altre que, de conformitat amb el que preveu el Reglament de Policia 
Sanitària mortuòria siguin procedents o s'autoritzin a instància de part. 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de 
la prestació del servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida 
 
Article 4t. Responsables. 
1 .- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques que es refereixen els articles 41 a 43  de la Llei 58/2003 
General Tributària. 
 
Article 5è. Exempcions subjectives. 
Estaran exempts els serveis que es prestin en ocasió 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 morts. 
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. 
 
Article 6è. Quota tributària. 
La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent Tarifa: 
- Epígraf primer: Assignació de sepultures, nínxols i columbaris. 
Nínxols (per cada cos) 
a) Temps limitat a deu anys i trasllat a columbari .............................................. 861,50 €. 
b) Temps limitat a cinc anys i trasllat a columbari ............................................. 430,75 €. 
c) Els altres, (sepultura sense nínxols) a 5 anys ................................................. 107,70 €. 
Columbaris, (concessió per a 15 anys) ............................................................... 353,25 €. 
- Epígraf segon: Permisos de construcció. 



Qualsevol permís o llicència d'obres per procedir a construir panteons, sepultures i 
reparacions de les mateixes, s'aplicarà sobre el pressupost .................................... 3,50%. 
- Epígraf tercer: Col·locació de làpides, reixes i adorns. 
a) Per cada làpides en nínxol o sepultura propietat ................................................. 6,46€. 
b) Per cada creu de qualsevol mida i material. excepte fusta .................................. 6,46€. 
c) Per col · locació adorns, jardineres, marcs, etc., en nínxols, per unitat ............... 6,46€. 
- Epígraf Quart: Registre de permutes i transmissions. 
a) Per cada inscripció en els Registres Municipals de transmissió de les concessions a 
perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols, a títol d'herència entre pares, cònjuges 
i fills ...................................................................................................................... 12,95 €. 
b) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota 
classe de sepultures o nínxols ............................................................................... 21,55 €. 
- Epígraf cinquè: Inhumacions. 
                                                                  De Cadàvers                                        De restes 
a) En sepultura o nínxol perpetus ................ 64,60 € ........................................... 26,95 €. 
b) Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de 
la mare, se satisfaran els drets corresponents a una sola inhumació. 
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol classe de sepultura podran passar al 
columbari, si així se sol · licita, sense pagament de drets de cap classe, sempre que la 
sepultura quedi completament lliure, efectuant totes les operacions per compte de 
l'ajuntament i revertint la sepultura desocupada a favor d'aquest. 
- Epígraf sisè: Exhumacions. 
                                                                  De Cadàvers                                       De restes 
a)En sepultura o nínxol perpetus ................ 64,60 € ........................................... 26,95 €. 
- Epígraf setè: Incineració, reducció i trasllat. 
a) Trasllat de cadàvers i restes, (mateix cementiri) ............................................ 107,70 €. 
El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures s'efectuarà pel personal de 
l'Ajuntament. Si aquestes operacions les s'efectuessin els particulars per compte d'altri o 
amb obrers per ells designats, es reduiran les tarifes en un 50% de les consignades a 
aquests efectes. 
- Epígraf vuitè: Conservació i neteja. 
a) Per retirada de terra i runes, amb motiu de la neteja de sepultures en panteons a 
perpetuïtat, a sol · licitud del concessionari de la mateixa ................................... 70,00 €. 
b) Per realització de reparacions d'urgència, o de treballs de conservació i neteja, bé a 
instància de part o bé d'ofici, quan, requerit per a això, el particular no atengués el 
requeriment en el termini concedit a aquest efecte, a més del valor de els materials 
emprats, s'exigirà per cada operari i hora ............................................................. 19,40 €. 
 
Article 7è. Meritació. 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació dels serveis 
subjectes a gravamen, entenent, a aquests efectes, que dita iniciació es produeix amb la 
sol·licitud d'aquells. 
 
Article 8è. 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 construcció de mausoleus i panteons anirà acompanyada 
del corresponent projecte i memòria, autoritzats pel facultatiu corresponent. 
2 .- Cada serveis serà objecte de liquidació individual o autònoma, que serà notificada, 
una vegada que s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les Arques 
Municipals en la forma i terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació. 
 
Article 9è. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de la 
Llei 58/2003 General Tributària. 
 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al 
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30 
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per 
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves 
modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, a 4 de gener de 2012. 
 

El Batle,     El Secretari, 
 
 
 
 
  Sgt. Juan Albertí Sastre.  Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 
 
 
 


