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Ordenança  Fiscal núm. 10 

 

 

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

 

Article 1. 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 del Règim Local, i de conformitat amb 

el que es disposa en l’article 20.4 del text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa 

de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 

 

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 

- reducció, incineració  

- moviment de làpides 

- col·locació de làpides, reixes i guarniments 

- conservació dels 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. Subjecte passiu.  

 

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 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.  
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Article 5. Quantia 

 

La quantia de les taxes consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà en funció del tipus 

de prestació dels serveis del cementiri municipal. 

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 

 

- Epígraf primer. Col·locació de làpides, reixes i guarniments 

Euros 

A) Per cada làpida en nínxol o sepultura propietat   _ 

B) Per cada creu de qualsevol mida o matèria, excepte de fusta. _ 

C) Per la col.locació de guarniments, jardineres, marcs, etc.,  

     en  nínxols, per unitat .       _ 

D) Per cada revestit de sepultures en ciment, granit o material 

    anàleg sempre que no es formi capella o panteó    _ 

 

- Epígraf segon. Inscripcions 

                    Euros 

A) Inscripció en els registres municipals de cada permuta                                             

que es concedeixi, de sepultures o nínxols dins del cementiri. _ 

B) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió 

de les concessions a perpetuïtat de tota mena de sepultures 

o nínxols, a títol d’herència entre pares, cònjuges i fills.  _ 

C) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions 

a perpetuïtat de tota mena de sepultures o nínxols.   _ 

 

- Epígraf tercer. Inhumacions.  

           Cadàvers     Restes

            (euros)    (euros) 

A) En mausoleu o panteó.     _   _ 

B) En sepultura o nínxol perpetus.    _   _ 

C) En sepultura o nínxol temporals.    _   _ 

D) En sepultura o nínxol de pàrvuls i fetus, temporals _   _ 

E) En nínxols de pàrvuls i fetus, temporals.  _   _ 

F) En columbari.      _   _ 

 

Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la mare, 

es pagaran els drets corresponents a una sola inhumació .  

 

Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al columbari, si 

així es 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’Ajuntament i la sepultura 

desocupada revertirà al seu favor .  
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- Epígraf quart. Exhumacions. 

           Cadàvers    Restes 

            (euros)    (euros) 

A) De mausoleu i de panteó.     _            _ 

B) De sepultura perpètua.     _            _ 

C) De sepultura temporal.     _   _ 

D) Parvulari perpetu.      _   _ 

E) Parvulari temporal.      _   _ 

 

- Epígraf cinquè. Incineració, reducció i trasllat. 

           Euros 

A) Incineració de cadàvers i restes.      _ 

B) Reducció de cadàvers i restes.      _ 

C) Trasllat de cadàvers i restes dins del cementiri.               _ 

D) Cotxe fúnebre: Dins del casc urbà.                 _ 

                              Fora del casc urbà. Cada Km.     _ 

 

- Epígraf sisè. Moviment de làpides i tapes. 

 

A) En mausoleu.                    _ 

B) En panteó.         _ 

C) En sepultures perpètues.       _ 

D) En nínxols perpetus.                   _ 

 

El moviment  de làpides o tapes en les diferents sepultures l’efectuaran els propietaris o 

particulars pel seu compte i amb treballadors designats per ells, prèvia autorització municipal. 

 

- Epígraf setè. Conservació i neteja. 

           Euros 

A) Per retirada de terra i de runes, amb motiu de la  

neteja  de sepultures en panteons a perpetuïtat , 

sol·licitada pel seu concessionari.               100,00 € 

B) Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs  

de conservació i neteja, bé a instància de part, 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 dels materials utilitzats, s’exigirà  

per cada operari i hora.       15,00 € 

 

C) Taxa anual per conservació : 

Cada nínxol                     12,00 € 

Cada panteó                  175,00 € 
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“-Epígraf vuitè. Adquisició de nínxol. 

 

A) Adquisició de nínxol Zona A (antiga)                   500,00 € 

B) Adquisició de nínxol  Zona B ( zona nova 1º fase)                                          700,00 € 

Adquisició de nínxol  Zona B- Ossera 1ª fila ( zona nova 1ª fase)                  800,00 €  

C) Adquisició de nínxol  Zona C ( zona nova 2ª fase)                                       1.000,00 € 

D) Columbaris            350,00  € 

 

Es designen com a ossera municipal el nínxols 189, 190 i 191. 

 

Els nínxols o els panteons no es poden vendre entre particulars; s’han de vendre a 

l’Ajuntament, que els comprarà pel 50 per cent del valor d’adquisició que marqui l’ordenança 

vigent en el moment en què es vulgui efectuar la venda. 

 

Article 6. 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·licitin.  

 

 

Article 7. Declaració, liquidació i ingrés .  

 

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 

 

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 8. Infraccions i sancions. 

 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 

corresponguin en cada cas, hom ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei 

General Tributària .  

 

Article 9.  

 

Si el contribuent no ha satisfet la quota regulada en aquesta ordenança durant el termini de 10 

anys, el nínxol del qual és titular passarà a ser propietat de l’Ajuntament, previ avís a 

l’esmentat  titular. 

 

Article 10 Exempcions: 

 

Estan exempts del pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança: 
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a) Enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat 

b) Inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna. 

c) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència sempre que la conducció per 

compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre. 

 

Article 11.- Reconeixements  

 

Els nínxols propietat de la senyora Mercè Obradors (2005) i Manolita Rodie (2008), en atenció 

a conveni entre l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, i els particulars, correspon a l’Ajuntament 

la conservació i manteniment dels mateixos durant un termini de vint anys. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de 

rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins 

l'àmbit d'aquesta Ordenança. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expressa. 

 

Aquesta ordenança que consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió 

plenària celebrada el  24 de setembre de 2.004. Publicat integrament en el BOP de Lleida 

número 155 de data 9 de desembre de 2004. 
 

 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2014. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa. 

 

Aquesta ordenança que consta de 11 articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament de Vilanova 

de Segrià, en sessió plenària celebrada el 23 d’octubre de 2013. Publicat integrament en el 

BOP de Lleida número 235 de data 20 de desembre de 2013. 
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DILIGÈNCIA  

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 7, on ja consta el redactat nou, 

segons aprovació provisional de data 21 d’octubre de 2005, publicat al BOP de Lleida, número 

157 del dia 17 de novembre de 2005, va esdevenir definitiu. Essent publicat a efectes executius 

en el BOP de Lleida número 178 de data 29 de desembre de 2005 . 

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2006, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze 

 

 

DILIGÈNCIA  

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 6, on ja consta el redactat nou, 

segons aprovació provisional de data 21 d’octubre de 2005, publicat al BOP de Lleida, número 

157 del dia 17 de novembre de 2005, va esdevenir definitiu. Essent publicat a efectes executius 

en el BOP de Lleida número 178 de data 29 de desembre de 2005. 

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2007, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze 

 

 

DILIGÈNCIA 

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 6, on ja consta el redactat nou, 

segons aprovació provisional de data 9  de novembre de 2007, publicat en el BOP de Lleida 

número 162, de dia 15 de novembre de 2007, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes 

executius en el BOP de Lleida, número 184, de 29 de desembre de 2007. 

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2008, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze 

 

 

DILIGÈNCIA 

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 6, on ja consta el redactat nou, 

segons aprovació provisional de data 2 de novembre de 2010, publicat en el BOP de Lleida 

número 159, de dia 13 de novembre de 2010, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes 

executius en el BOP de Lleida, número 182, de 30 de desembre de 2010. 

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2011, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze 

 

 

 

 

L’alcaldessa       La Secretaria 

Maria Teresa Vilella i Torrelles    Lidia Cabrero i Abad 



                             
 
                        AJUNTAMENT 
                                   DE  
                    VILANOVA  DE SEGRIÀ 

  

 
PL. MAJOR 1   25133 –  VILANOVA DE SEGRIÀ      Tel: 973777081        Fax:973777231     ajuntament@vilanovasegria.cat 

 

 

 

DILIGÈNCIA 

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en els articles 5, (epígraf 8), i s’inclouen els 

articles 10, 11, on ja consta el redactat nou, segons aprovació provisional de data 13 de 

novembre de 2014, publicat en el BOP de Lleida número 221, de 18 de novembre de 2014, va 

esdevenir definitiu.  Publicat a efectes executius en el BOP de Lleida, número 248, de 30 de 

desembre de 2014. 

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2015, els articles no modificats, restaran vigents.  

 

Vilanova de Segrià, 9 de gener de 2015. 

 

 

 

L’alcaldessa       La Secretaria 

Maria Teresa Vilella i Torrelles    Lidia Cabrero i Abad 

 
 
 
 

 

 
 
 


