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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 

CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

 
FONAMENT LEGAL I OBJECTE  
 
Article 1.- 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 disposat en els articulo 15 de 19 de la llei 39/1988,de 28 de 
desembre , reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de 
cementiri municipal, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual 
atenen al previngut en l’article 58 de la citada llei 39/1988. 
 
Article 2.- Serà objecte de la taxa la utilització dels béns i serveis del Cementiri de la 
vila de Petra que s’enumeren en la tarifa. 
  
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.  
 
Article 3.-  
1) Fet imposable.-Està constituït per la utilització, gaudi o aprofitament dels béns, 
instal·lacions o serveis que l’ajuntament té establerts en el Cementiri Municipal. 
2) Obligació de Contribuir.- Naixerà en el moment de ser atorgada la concessió, la seva 
pròrroga o llicència municipal. 
3) Subjecte passiu.- Serà la persona titular dels drets funeraris, els seus hereus o 
successors o persones que els representin, i el sol·licitant del servei. 
 
Article 4.-  Estaran exempts de l’obligació de contribuir:  
1) Les persones inscrites en el Padró de Beneficència Municipal i els de solemnitat. 
2) Aquells que s’estableixi la seva condició mitjançant Llei de l'Estat o de la comunitat 
Autònoma. 

 
BASES I TARIFES. 

  
Article 5.-  
1) La Base d’aquesta exacció la constitueixen els béns i serveis utilitzats, dels mateixos, 
així com el mateix temps d’utilització dels mateixos. 
2) Les tarifes aplicables seran les següents:  
A. Concessions de Drets funeraris: 
- Concessions a perpetuïtat de terrenys per a Mausoleus: 608,90 € 
- Concessions a perpetuïtat de sepultures: 510,83 € 
- Concessions a perpetuïtat de nínxols en galeria: 185,76 € 
- Concessions temporals de nínxols en Sepultura: 37,16 € 
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- Pròrroga de concessions temporals per altres 5 anys en nínxols de galeria: 46,44 €                                                     
- Pròrroga de concessions temporals per altres 5 anys en nínxol de sepultura: 37,16 € 

 
B. Serveis: 

 - Per cada Mausoleu es pagarà a l’any: 27,95 € 
 - Per cada Sepultura es pagarà a l’any: 9,29 € 
 - Per cada nínxol en galeria, sepultura, Mausoleu: 1,87 € 
 - Per cada exhumació par el  trasllat el trasllat fora del Cementiri Municipal: 13,94 € 

 
C. Traspàs de drets funeraris:  
- Per cada traspàs de Mausoleu: 18,57 € 

 - Per cada traspàs de Sepultura: 9,29 € 
 - Per cada traspàs de nínxols, tant en galeria com contingut en sepultura o Mausoleu: 
 4,65 € 
 - Les taxes per traspassos que no siguin per herència s’incrementaran en un 100 % 

 
ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA. 
 
Article 6.- Els drets assenyalats en la precedent tarifa per concessions, permisos o 
serveis que es prestin a sol·licitud de l'interessat, es reportaran des de el mateix instant 
que es sol·liciti l’expedició dels títols o permisos corresponents. 
 
Article 7.- La falta de pagament de la taxa determinarà la ineficàcia de la llicència 
concedida , o si escau, la caducitat de la concessió atorgada d’acord amb el Reglament 
Municipal de Servei de Cementiri.  
 
Article 8.- Les quotes liquidades i no satisfetes al seu degut temps, es faran efectives 
mitjançant la via d’apremi. 
 
              Les quotes o rebuts que, practicades les operacions es reglamentaries, 
resultessin ncobrables, necessitaran acord exprés del ple de l’Ajuntament per a esser 
declarats fallits i definitivament anul·lats.  
 
INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 9.- Les infraccions a aquestes ordenança i les defraudacions, que es cometin 
seran sancionades amb arreglo al disposat en el Reglament de serveis del Cementiri 
Municipal de Petra i altres disposicions de Règim Local. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
  La present ordenança fiscal, la relació definitiva de la qual ha estat aprovada pel 
ple de la comparança l’any 1989 entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en 
el BOCAIB i serà d’aplicació a partir del dia 1 de Gener de 1990, i estarà en vigor fins a 
la seva modificació expressa. 
 
 


