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Ajuntament d’Agramunt      

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 
 

TAXA PEL SERVEI DEL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 
FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL 

 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa. 
De conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4 apart. p) del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s'estableix una taxa dels 
cementiris municipals, que es regeix per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que 
disposa l'article 57 del TRHL. 
 
Article 2n.- Fet imposable. 
La taxa a què fa referència l’article anterior comprenen els serveis següents: 
a) Concessió del dret d’ús de nínxols i solars per a panteons, sepultures i columbaris. 
b) Servei d’inhumació, exhumació, dipòsit i trasllat de cadàvers. 
c) Llicència de conservació i millorament. 
d) Traspàs de concessió de panteons, capelles, nínxols i  sepultures. 
e) Expedició i renovació de títols. 
 
Article 3r.- Subjecte passiu. 
1. L’obligació de contribuir comença quan es faci cada un dels serveis, per l’ús o l’ocupació de les 
instal·lacions o amb  l’autorització o transmissió del dret funerari. 
2. Subjecte passiu. Són subjectes passius en concepte de contribuents: 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars dels drets, els sol·licitants del servei, els seus successors o les 
persones que els representin. 
b) En els supòsits que regulen els apartats a), b) i c) de l’article 2 de la present Ordenança, és substitut del 
contribuent l’empresa que presta el Servei Funerari. 
 
Article 4t.- Responsables. 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les persones que siguin 
causants o col·laborin en la realització d’un infracció tributària. 
2.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques 
a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
2. En són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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 5è.- 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 i exhumacions de cadàvers de pobres de solemnitat. 
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i les que s'efectuïn en la fossa comuna. 
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Article 6è.- Quota tributària 
 
CONCESSIONS:     
Nínxols de les Galeries Noves:  
De nínxol d'ocupació immediata  683,40 
De nínxol sense ocupació immediata  1.776,80 
De nínxol de segona ocupació immediata  410,00 
De nínxol de segona ocupació   1.025,10 
Nínxols de les Galeries Velles:  
De nínxol de segona ocupació immediata 341,70 
De nínxol de segona ocupació sense que sigui immediata 888,80 
De terrenys per tombes i panteons, per m2  487,00 
Columbari 205,00 
                                                                                                            
ALTRES SERVEIS:   
Per cada servei funerari al cementiri municipal ( nínxols, panteons, columbaris i terra) 
Cada servei comprèn l’enterrament del cadàver, obrir i tancar els nínxols, els panteons i les sepultures.  35,60 
Drets de sepultura en valls 26,60 
Drets per dipòsit de restes incinerades en nínxols, columbari i panteons 26,60 
Permís tancament nínxols i sepultures  68,20 
Permís de trasllat de restes  26,60 
Permís d’instal·lació d’estàtues   66,60 
Permís d’instal·lació de làpides per nínxol 22,20 
Permís d’instal·lació de creus  11,10 
Traspàs de nínxols i panteons per successió hereditària 22,20 
Conservació de nínxols, cànon anual  10,80 
Conservació i columbari, cànon anual 5,40 
Conservació panteons fins 2 m2 de superfície, cànon anual 13,00 
De més de 2 m2 de superfície, cànon anual  29,10 
                                                                                  
Quant l’ajuntament disposi de 25 nínxols de primera ocupació per a la seva concessió i 10 nínxols de segona 
ocupació s’autoritzaran les concessions únicament per ocupació immediata.  
 
 
Article 7è.- 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 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 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 9è.- Règim d'utilització. 
1.- Les concessions mencionades en l'article 6è. no podran ésser transmeses per actes onerosos, essent 
prohibida, per tal motiu, la seva venda. Tan sols s'admetrà la transmissió dels drets inherents a la concessió, en els 
supòsits de successió hereditària o transmissions intervius entre parentiu de primer i segon grau. 
Qualsevol acte de transmissió que vulneri les prescripcions contingudes en el present apartat, donarà lloc a la 
immediata caducitat de la concessió sense dret a indemnització. 
L'Ajuntament d'Agramunt, i sempre a proposta o petició del titular d'una concessió de les mencionades en l'article 
6è., podrà adquirir els drets de la concessió prèvia indemnització. 
 

2.- Es produirà la caducitat de la concessió i conseqüentment la pèrdua de qualsevol dret sobre el nínxol o 
panteó, quan el titular hagi deixat transcorre 4 anys sense abonar els drets de conservació. 
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Article 10è.- Infraccions i sancions. 
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s’ha d’aplicar el que 
disposa els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, les disposicions 
que la complementen i despleguen. 
 
Disposició Final.- 
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de 
2017  i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en 
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació. 
                                             
 
                Vist i plau 
                                              L'alcalde   La secretària 
                                     Bernat Solé Barril                       Sara Miñarro Gómez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX ORDENANÇA NÚM. 12 - TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 
IMPORTS D'ADQUISICIÓ I INDEMNITZACIÓ EN NÍNXOLS I TERRENYS PER A PANTEONS EN EL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
                                                                        

 GALERIES CEMENTIRI  
Galeries velles:  1.- Ntra. Sra. Dolors  153,80 

  2.- Ntra. Sra. Socors 153,80 

  3.- Ntra. Sra. Montserrat 153,80 

  4.- Sant Josep 153,80 

  5.- Santa Teresa 153,80 

  6.- Santa Cecília 153,80 

  7.- Ntra. Sra. Carme 153,80 

  8.- Sagrat Cor de Jesús 153,80 

  9.- Sant Ramon 153,80 

 10.- Sant Jordi 153,80 

 11.- Sant Joan 153,80 

 12.- Sant Pere 153,80 

Galeries noves: 13. Sant Pau 300,00 

 14- Mare de Déu del Castell 300,00 

 15- Sant Antoni Abad 300,00 

 16- Pare Gras 300,00 

 17. Terrenys per a tombes o panteons, per m2 112,80 

 18. Compra columbari Santa Maria 205,00 

 
 
 

 


