
Ordenança fiscal NÚMERO 9

REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS,
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Article 1.-  Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.p del RDL 2/2004 pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. - Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, la conducció 
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de 
la present Ordenança.

Article 3. - Subjectes passius

1.  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 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.

2.  Són subjectes passius, en concepte de contribuents els sol.licitants de la concessió de l’autorització o de 
la realització del servei i en el cas de transmissions lucratives els titulars de l’autorització concedida.

Article 4. - Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una 
infracció tributària o que collaborin a cometre-la.

2.  Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35 de la 
Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de 
les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3.  En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es 
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor 
de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4.  Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:



a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries 
pendents en la data de cessament.

5.  La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General
Tributària.

Article 5.- Beneficis fiscals

1.  No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

2.  Malgrat el disposat a l’apartat anterior, l’article 6.2 d’aquesta Ordenança conté una
regulació específica quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6.- Quota Tributària

1.  La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

                                  Euros

Epígraf primer. Assignació de sepultures, nínxols i columnaris
Nínxols perpetus

1a fila.............................................................................. 800,00 €
2a fila..............................................................................           1.016,00 €
3a fila.............................................................................. 920,00 €
4a fila.............................................................................. 752,00 €
Columnari ...................................................................... 448,00 €

Epígraf segon. Assignació de terrenys per a mausoleus i panteons
Panteons i mausoleus, per metre quadrat de terreny............. 468,00 €
Enterraments a terra ..................................................................... 468,00 €

Epígraf tercer. Registre de permutes i transmissions
a) Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es concedeixi, 
de sepultures o nínxols dins el cementiri.......................   36,50 €
b) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les 
concessions a perpetuitat..............................................      36,50 €

Epígraf quart. Incineració, reducció i trasllat
Trasllat de cadàvers i restes..............................………    31,00 €

Epígraf cinquè. Conservació i manteniment

1. Per la conservació i manteniment dels 

nínxols a l’ any………………………………….. .........    11,50 €

2. Per la conservació i manteniment dels 



panteons a l’any…………………………………..........               21,00 €

La realització de treballs de reparació, ja siguin ordinaris o amb caràcter d’urgència, seran a
càrrec  del  particular,  en  el  cas  d’ésser  requerits  per  l’Ajuntament  a  la  realització  dels
esmentats treballs, i de no fer-se dins del termini donat a l’efecte, el particular els exercitarà a
càrrec exclusiu seu.

En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Area de Serveis Socials.

Article 7.-  Acreditament i període impositiu

1.  En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n, 3r. i 4t, relatius a actuacions singulars dels serveis 
municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.

2.  En el supòsit contemplat en l’epígraf 5è, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l’any natural.

La quota anual és irreduïble.

Article 8. - Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim de liquidació d’ingrés directe.

2. Es presentaran en el Servei Municipal competent els elements necessaris a l’objecte que el funcionari 
municipal corresponent pugui determinar el deute. 

3.  Amb la finalitat d’efectuar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu la notificació per a
que pugui realitzar el pagament, amb indicació del termini d’ingrés i dels recursos procedents..

No obstant, la no recepció de la notificació de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el 
període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.

4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.

Article 9.-  Notificacions de les taxes

La  notificació  del  deute  tributari  en  els  supòsits  de  serveis  singulars  es  realitzarà  a
l’interessat, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Article 10.-  Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva 
normativa de desenvolupament i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.



Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de les Borges Blanques,

CERTIFICO

Que la present ordenança,  és una refosa de l’ordenança fiscal aprovada inicialment  i
publicada  al  BOP de  Lleida  número  157  del  dia  31  de  desembre  de  1998,  i  de  les
modificacions que s’han anat produïnt per acord de Ple, fins al dia d’avui, degudament
publicades al Butlletí oficial de la província de Lleida.

Que aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 d’octubre
de 2012, entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2013, i continuarà vigent
mentre  no  se  n'acordi  la  modificació  o  derogació.  En  cas  de  modificació  parcial,  els
articles no modificats, restaran vigents.

I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.

Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018
Vist i plau
L’alcalde
Enric Mir i Pifarré
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