
  

ORDENANÇA NÚM. 10 
 
 

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I SERVEIS FUNERARIS 
 
 
 
 
Article 1r.  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 de règim 
local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 19 del RD 2/2004, 
de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la "Taxa Cementiri Municipal" que es regirà per aquesta 
Ordenança fiscal, les normes de la qual compleixen el que preveu l'article 57 de 
l'esmentat RD 2/2004. 

 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
    Constitueix el fet imposable de la Taxa de prestació dels Serveis del Cementiri 

Municipal, tals com:  assignació d'espais per a enterraments;  permisos de 
construcció de panteons o sepultures;  ocupació dels mateixos;  reducció, 
incineració;  moviment de làpides;  col·locació de làpides, reixes i ornaments;  
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que, 
de conformitat amb el que preveu el Reglament de Policia Sanitària mortuòria 
siguin procedents o s'autoritzin a instància de part. 

 
 
 
Article 3r.  Subjecte passiu 
 
    Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de 

l'autorització o de la prestació dels serveis i, en el seu cas, els titulars de 
l'autorització concedida. 

 
 
 
Article 4t.  Responsables 



  

 
 1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques i jurídiques a que es refereixen la Llei General Tributaria. 
 2.  Seran 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 la Llei General Tributaria. 

 
 
Article 5è. Exempcions i bonificacions 
 
 En aquesta taxa no es concedeix cap bonificació ni exempció. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà segons les tarifes següents. 
 
a) Cementeri: 
- Conservació d’un nínxol: 10,21 € 
- Sepultures familiars (8 nínxols): 71,47 € 
- Panteons (20 nínxols): 158,25 € 
- Per arrendament d’un nínxol: 
· 1r període (d’1 a 5 anys): 206,24 € 
· 2n període (de 6 a 10 anys): 275,67 € 
· 3r període (més de 10 anys): 311,40 € 
- Traspàs per cessió, donació o permuta d’un nínxol: 15,31 € 
- Traspàs per cessió, donació o permuta d’una sepultura: 81,68 € 
- Traspàs per cessió, donació o permuta d’un panteó: 195,00 € 
- Canvi de titularitat d’un solar: 55,00 € 
- Placa de nínxol, per cada una: 102,10 € 
- Placa de tomba, per cada una: 801,48 €                                                  
- Per cessió a perpetuïtat d’un solar: 5.570,58 € 
 
b) 2a ampliació del Cementeri: 
- Cessió a perpetuïtat d’una sepultura: 13.272,90 € 
- Cessió a perpetuïtat d’un nínxol: 1.717,32 € 
 
c) Serveis funeraris 
- Per cada enterrament:  
· Exhumació: 51,00 € 
· Inhumació: 51,00 € 
· Trasllat: 51,00 € 



  

- Drets de cambra frigorífica (per dia): 76,57 € 
- Utilització de la sala de vetlla – tanatori (per dia): 102,10 € 
 
 Article 7è. Acreditació 
 
    S'acreditarà la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan s’inicií la prestació dels 

serveis subjectes a gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que l'esmentada 
iniciació es produeix amb la sol·licitud d'aquells. 

 
 
Article 8è.  Declaració, liquidació i ingrés 
 
    La present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació en la forma prevista a 

l'Ordenança General de Gestió, Administració i Recaptació, a excepció de la 
quota anual de conservació del cementiri, que serà mitjançant padró i rebut. 

 
 
Article 9è.  Infraccions i sancions 
 
    Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions 

que a aquestes corresponguin en cada cas, s'estarà a allò que disposa la Llei 
General Tributaria. 

 
 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2014 i serà vigent  
fins que es modifiqui o derogui. 
 
Artà, octubre 2013 

 
   


