
 

 

 
 
 

AJUNTAMENT DE NAVATA 
                     (Alt Empordà) 

 
Ordenança fiscal núm. 9 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL  
  
Article 1.- Fonament legal 
 
En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local,  els articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d’abril 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb allò que disposen els 
articles 57 i 15 a 27 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix  i regula l’aplicació de la 
taxa de Cementiri Municipal.   
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri 
municipal, com són: assignació de nínxols i panteons i la conservació i 
manteniment general del cementiri, i 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 de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i 
jurídiques i les entitats que sol·licitin o resulten beneficiades o afectades pels 
serveis funeraris que  constitueixin el fet imposable de taxa. 
 
Article 4.- Responsables 
 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques determinades com a tals en  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 la Llei General Tributària.  
 
Article 5.- Exempcions subjectives 
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
     a) Els enterraments de les persones acollides en un centre de 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 de cadàvers de pobres de solemnitat. 
     c) Les exhumacions i  inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que     
s’efectuïn en la fossa comuna.  
     d) Estarà exempt de la taxa anual de conservació de nínxols, el nínxol de la 
Casa Rectoral, segons condició que consta en el compromís de traspàs del 
Cementiri, que abans era Parroquial. 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:                                              
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A) ASSIGNACIONS   : Euros 
Nínxols: Per unitat 155,00 
Ossera sola   60,00 
Nínxols Cementiri  nou  construïts  el 2000, per unitat 525,00 
 
 
B) ASSIGNACIONS A CINC ANYS Euros 
Nínxols 60,00 
 
 
C)ASSIGNACIONS A DEU ANYS Euros 
Nínxols 90,00 
 
 
D)ASSIGNACIO DE TERRENYS PER A MASULEOS O 
PANTEONS: 

Euros 

a) Mausoleus, per metre quadrat de terreny 245,00 
b) Panteons,  per metre quadrat de terreny 245,00 
 
 
E) REGISTRE DE PERMUTES I TRANSMISSIONS: Euros 
a) Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es 
concedeixi, de sepultures o nínxols dins del Cementiri 

3,00 

b) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió 
de les assignacions a perpetuïtat de tota mena de sepultures o 
nínxols, a títol  d’herència entre pares, conjugues i fills 

2,00 

c) Per inscripció de les altres transmissions de les assignacions a 
perpetuïtat de tota mena de sepultures o nínxols 

3,00 

 
      
F) TAXA ANUAL DE CONSERVACIO Euros 
a) Nínxols   9,00 
b) Panteons 54,00   
 
Article 7.-  Acreditament  
 
1.- La taxa es merita 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 en el moment de l’atorgament de l’assignació. 
2.- En les quotes anuals el meritament de la taxa es produirà el primer dia de cada 
any natural. Quan el meritament de la taxa es produeixi amb posterioritat a 
aquesta data, la primera quota es meritarà el primer dia de l’any següent. 
 
 Article 8.- 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 de 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 a les arques 
municipals en la forma i terminis que assenyala el Reglament General de 
Recaptació.  
3.- Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació 
de les dades que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions 
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corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de 
la data en què s’hagi realitzat la declaració. 
4.- El cobrament de les quotes de conservació i manteniment s’efectuarà anualment 
mitjançant un rebut derivat de la matrícula o padró. 
 
Article 9.-  Retrocessió de concessions  
 
El titular pot renunciar en favor de l’ajuntament el seu dret funerari en qualsevol 
moment, sempre i quan s’hagin superat els terminis mínims per a l’obertura de les 
sepultures segons el que estableix el reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 
Aquesta renúncia, per tractar-se d’un acte voluntari, no comportarà cap dret 
econòmic a favor del titular del dret funerari.  
 
Article 10.- Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s’ajustarà al que disposa la vigent Llei General 
Tributària. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Navata el dia 19  
d’octubre de 2011,  entrarà en vigor el dia 1 de gener de  2012  i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.  

NAVATA,  14 d’octubre 2011. 

L’alcalde, 

 

Jaume Homs Campamar. 
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