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1.1. Presentació 

1. Introducció 
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L’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació 
de Girona, en l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica, posa a disposició dels ens locals de la demarcació, preferentment 
dels de població inferior a 20.000 habitants, diferents recursos, que formen part del Pla de 
Serveis d’Assistència per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, aprovat pel Ple de 
la Diputació de Girona en data 20 de març de 2018 i modificat al febrer de 2021.

Un dels recursos que s’ofereixen és el recull de normativa, un conjunt de models i 
documents rellevants per a la gestió de cementiris i serveis funeraris, que té habilitat un 
espai al lloc web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) on els ens locals es poden 
descarregar documents, models i normativa relacionada amb la gestió de cementiris i 
serveis funeraris.
 
Un dels models que s’ha elaborat des del Servei d'Assistència i Cooperació als Municipis 
en col·laboració amb el departament de Dret Públic de la Universitat de Girona és el de 
l’expedient d’aprovació o de modificació de l’ordenança fiscal del servei de cementiri, que 
inclou tots els models de documents que n’han de formar part. Els treballs es van presentar 
en la segona sessió del X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local: 
«Ordenances fiscals, tramitació. Diferenciació de les prestacions patrimonials de caràcter 
públic», de la qual es pot visualitzar el vídeo i descarregar les presentacions. 

La Diputació de Girona, per mitjà del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, amb 
la finalitat d’oferir als ajuntaments del territori recursos útils que contribueixin a millorar 
la gestió econòmica dels serveis públics en el món local, ha redactat aquest manual, que 
és una guia per aprovar o modificar, segons escaigui, l’ordenança fiscal del servei de 
cementiri. L’objectiu principal de la GUIA és atendre les necessitats dels municipis, tot 
aportant-los eines i recursos que, a l’hora d’aprovar normes, els garanteixin seguretat 
jurídica, més transparència i una comunicació més efectiva.

La Diputació de Girona va assumir el compromís d’esdevenir un motor en la implantació de 
l’Agenda 2030 al món local. Aquesta GUIA està alineada amb els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS), concretament amb l’objectiu 16.7, que disposa 
«garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin 
a les necessitats a tots els nivells», en el sentit que els models que ofereix inclouen 
processos de participació dels ciutadans en les polítiques públiques. També amb l’ODS 10, 
que preveu «reduir les desigualtats, promoure la inclusió social, econòmica i política i 
fomentar la igualtat d’oportunitats», atès que introdueix bonificacions i exempcions al 
model d’ordenança fiscal per tal de reduir les desigualtats econòmiques.

Esperem que sigui d’utilitat a tots els ens locals, especialment als municipis més petits i 
als micropobles.

https://www.ddgi.cat/web/document/3920
https://www.ddgi.cat/web/document/3920
https://www.ddgi.cat/web/servei/2542/recull-de-normativa--modelitzacio-i-documentacio-rellevants-per-a-la-gestio-de-cementiris-i-serveis-funeraris
https://www.ddgi.cat/web/servei/2542/recull-de-normativa--modelitzacio-i-documentacio-rellevants-per-a-la-gestio-de-cementiris-i-serveis-funeraris
https://www.ddgi.cat/web/
https://youtu.be/85KFYsgvp_8
https://seu.ddgi.cat/web/document/11730


1.2. Què és la GUIA PER ELABORAR L’ORDENANÇA FISCAL DEL SERVEI DE CEMENTIRI?

Aquesta GUIA és una proposta normativa per ajudar els ajuntaments a definir un model de 
gestió econòmica del servei de cementiri que compti amb les màximes garanties legals i 
s’adapti a les necessitats i requeriments diferenciats de cada ens local. Tot i que se centra 
en el servei de cementiri, el procediment i els models es poden extrapolar a qualsevol 
ordenança fiscal que hagi d’aprovar la corporació, amb observança dels principis de bona 
regulació i de les disposicions relatives a les hisendes locals.  

Els objectius de la GUIA són:

Aquesta GUIA ha estat redactada pensant sobretot en les necessitats dels micropobles i els 
municipis petits de les comarques gironines, tenint en compte que a data 1 de gener de 
2022, el 58,37 % dels municipis de la província tenien menys de 1.000 habitants (84 dels 
quals són micropobles, amb una població de menys de 500 habitants). Tanmateix, aquesta 
GUIA també pot interessar als municipis mitjans o grans, ja que ha estat concebuda com una 
eina que pugui resultar útil a qualsevol municipi de les comarques gironines; tant els que 
ja tinguin aprovada una ordenança fiscal del servei de cementiri i la vulguin modificar com 
els que encara no en tinguin i la vulguin establir.

- Aprofundir en les fases de planificació normativa, consulta pública i participació 
dels ciutadans en l’elaboració de les normes, de motivació de l’expedient, 
justificació de la quantia de les taxes proposades i avaluació normativa.  

- Oferir models de documents que es puguin adaptar a les necessitats específiques 
de cada ens local en funció de la gestió pròpia del servei de cementiri i de les 
polítiques públiques econòmiques que s’hi vulguin aplicar.
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1.3. Quin és el procediment d’imposició i ordenació dels tributs locals? 

El marc legal del sistema tributari local es troba bàsicament a la Constitució espanyola 
(art. 133.2 i 142) i al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (d’ara endavant, TRLRHL), que estableix 
tant els supòsits tancats pels quals es poden establir ordenances com la necessitat 
d’aprovar una ordenança fiscal per a la imposició, modificació i supressió de tributs, així 
com el contingut mínim que ha de recollir el document.

Per altra banda, la normativa també regula el procediment d’elaboració i aprovació, que va 
modificar la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (d’ara endavant LPACAP), que es resumeix en l’esquema 
següent:

La no observança d’alguna de les fases del procediment o l’existència de determinats 
defectes formals poden suposar la nul·litat o l’anul·labilitat de l’ordenança local.

6



1.4. Cal tenir aprovat un reglament del servei de cementiri o amb
l’ordenança fiscal és suficient?

Els reglaments són disposicions jurídiques de caràcter general dictades per 
l’Administració i subordinades a la llei, amb l’objectiu de regular el funcionament d’una 
corporació, d’un servei o de qualsevol activitat. Són documents estructurats en títols, 
capítols i articles, amb una part normativa i una altra d’interpretativa, redactats en 
llenguatge administratiu. 

L’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que els cementiris i les activitats funeràries són una competència pròpia dels 
municipis, i l’article 26.1 del mateix text legal, que el cementiri és un servei que s’ha de 
prestar obligatòriament a tots els municipis amb independència de la seva població. 

La prestació obligatòria del servei de cementiri per part dels municipis també està 
recollida en el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
policia sanitària mortuòria. A l’article 38 estableix que tots els municipis, 
independentment o associats, han de prestar aquest servei, i a l’article 50, que és l’entitat 
pública titular del cementiri qui, d’acord amb els reglaments aprovats, ha d’adjudicar els 
diferents nínxols, fosses o mausoleus als interessats, els quals adquireixen, en relació amb 
aquestes unitats d’enterrament, un dret d’ús que s’extingirà d’acord amb el que estableixi 
la normativa de règim local aplicable.

En conclusió, és recomanable que tots els municipis disposin d’un reglament que reguli 
tots els aspectes relatius a la gestió del servei de cementiri. El 2018 des d’Assistència i 
Cooperació als Municipis es va redactar un model de reglament (actualment hi ha una 
tercera versió) que recull les activitats i els aspectes més habituals, perquè cada 
corporació l’adapti a les seves necessitats, i perquè inclogui, si cal, les especificitats 
relatives a la gestió que aquest model general no reculli.

7

Model de Reglament del servei de cementiri

https://www.ddgi.cat/web/document/4992


1.5. Com s’ha d’utilitzar, aquesta GUIA?

Aquesta GUIA és un document per orientar els responsables polítics i empleats públics dels 
municipis i per ajudar-los a conèixer més bé i a millorar la gestió econòmica del servei de 
cementiri, a través d’iniciatives normatives que segueixin el procediment legalment 
establert i que tinguin en compte la realitat i el context del municipi.

No és una proposta tancada, sinó que vol ser l’acompanyament necessari per a la discussió 
i el consens en relació amb els diferents documents que cal redactar per assolir una 
ordenança fiscal destinada a cobrir el cost del servei amb l’establiment de les mesures 
adequades orientades al respecte als principis d’universalitat, beneficència i capacitat 
econòmica dels contribuents.

Abans de continuar llegint la GUIA, és important que penseu en el servei de cementiri del 
vostre municipi i que respongueu les preguntes relatives a la normativa local, que us 
orientaran sobre el tipus de procediment que, al nostre parer, hauríeu d’impulsar:

8

¹  En aplicació supletòria de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques (LPAP).

² D’acord amb el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPEL), aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, que estableix que el termini de les concessions administratives sobre el 
domini públic dels ens locals no pot excedir els 50 anys.

Des del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona 
aconsellem als ajuntaments de les comarques gironines que aprovin un reglament propi del 
servei de cementiri actualitzat. Cal tenir en compte que la perpetuïtat no està admesa en 
les concessions administratives del domini públic i que la durada  legal màxima de les 
concessions de drets funeraris és de 75 anys¹, tot i que  recomanem que les concessions 
siguin a 50 anys² (el butlletí informatiu número 5, de juny de 2019, conté informació en 
relació amb aquest tema).

Així mateix, convé que en el tràmit de modificació de la normativa es publiqui el text 
íntegre, per tal que els ciutadans disposin de la informació completa i actualitzada; 
d’aquesta manera quedarà garantida la seguretat jurídica i la transparència.

https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/5965/6107/Butlleti_num_5__Actualitzacio_del_recull_de_normativa__els_models_i_la_doctrina_relativa_a_la_g.pdf


Iniciar la tramitació de la 
modificació de l’ordenança

Avaluació 
normativa

NOSÍ

NOSÍ

Presteu el servei de cementiri?

SÍ NO

S'incompleixen els serveis 
mínims obligatoris.

Valorar opcions: contrucció 
cementiri municipal, cessió 

cementiri parroquial, demanar 
exempció, etc.

No s’està fent ús de la 
potestat de l’art. 20.4 p del 

TRLRHL i es destinen recursos 
públics en benefici dels 

titulars dels drets funeraris.

Teniu reglament del 
servei de cementiri?

Teniu ordenança fiscal 
del servei de cementiri?

Està actualitzada?

En voleu tenir?

NO Iniciar la tramitació de 
l’aprovació del reglament

NO Iniciar la tramitació de la 
modificació del reglament

Iniciar la tramitació de 
l’aprovació de l’ordenança

Avaluació 
normativa

Està actualitzat?

SÍ

SÍ

NO

SÍ
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Podeu treballar simultàniament el reglament i l’ordenança fiscal del servei de cementiri, 
per tal que les previsions contingudes en ambdós textos legals concordin, s’adeqüin a la 
normativa i no es contradiguin. Periòdicament caldrà revisar el contingut del reglament a 
fi que reculli totes les activitats del servei de cementiri, els procediments, que s’adeqüi a 
la normativa, etc. Pel que fa a l’ordenança fiscal, s’ha de comprovar si s’han produït canvis 
en relació amb l’informe economicofinancer i, en cas afirmatiu, s’han de modificar les 
tarifes. Aquestes revisions poden servir per avaluar la normativa, tot i que aquesta qüestió 
es tracta més endavant.



2. Model d’ordenança fiscal reguladora de les taxes 
per la prestació del servei de cementiri

En primer lloc, mostrem el document final, el que aprovarem després d’haver tramitat el 
procediment que escaigui. L’ordenança ha de regular, com a mínim, les matèries següents: 
la determinació del fet imposable, els subjectes passius, els responsables dels beneficis 
fiscals (exempcions, reduccions i bonificacions), la base imposable i liquidable, el tipus de 
gravamen o quota tributària, el període impositiu, la meritació, els règims de declaració i 
d’ingrés i les dates d’aprovació i d’inici de la seva vigència.

El tipus d’ordenança econòmica que caldrà aprovar dependrà de la manera com es 
gestioni el servei de cementiri, d’acord amb el canvi introduït per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, que modifica la Llei general tributària, el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei de taxes i preus públics, i que 
representa una variació en la consideració de la naturalesa jurídica de les exaccions per 
prestació de serveis públics en funció de la titularitat de la prestació dels serveis:

Formes de gestió L’elecció de la forma de gestió s’ha de fer en funció de la que sigui 
més sostenible i eficient (art. 85.2 de l’LRBRL)

Ordenança
econòmica

Gestió

Ordenança municipal de 
prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributari del 
servei de cementiri

Directa:

- Entitat pública empresarial local

- Societat mercantil local de capital 
social de titularitat pública

Indirecta:

- Contracte de concessió de serveis

- Societat d’economia mixta

Ordenança fiscal del servei 
de cementiri.

Directa:

- Per la mateixa entitat

- Organisme autònom local

10



A l’inici de l’ordenança convé incloure un apartat introductori o preàmbul que, tot i no tenir 
valor normatiu, serveix per exposar els compromisos i objectius, contextualitzar el 
document en la realitat local, esmentar el marc normatiu, remarcar els elements clau de la 
norma (en quins aspectes vol incidir l’ajuntament) i, si escau, exposar el debat que s’ha 
generat en el procés de redacció. 

Preàmbul 

El servei municipal de cementiris i les activitats funeràries són competències pròpies dels 
municipis, segons el que estableix l’article 25.2 k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i s’han d’exercir, en tot cas, segons el que disposen la 
legislació estatal i la de les comunitats autònomes. Així mateix, l’article 26.1 a de la norma 
esmentada preveu que aquest servei s’ha de prestar obligatòriament en tots els municipis 
amb independència de la seva població. Per tant, l’Ajuntament de [municipi]³ ha de 
proporcionar aquest servei. 

D’altra banda, l’article 42.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, estableix 
que els ajuntaments tenen responsabilitats sobre el control sanitari dels cementiris i la 
policia sanitària mortuòria en relació amb el compliment obligat de les normes i els plans 
sanitaris. L’exercici d’aquestes competències s’ha de realitzar d’acord amb el Decret 
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 
mortuòria a Catalunya, que a l’article 38 estableix que tots els municipis, 
independentment o associadament, han de prestar el servei de cementiri, segons els 
requisits que estableix aquest mateix instrument normatiu. 

³ Les llegendes entre claudàtors fan referència a les informacions variables que ha d’introduir-hi 
l’Ajuntament.
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Els models que s’ofereixen en aquesta GUIA són documents bàsics i de mínims que recullen 
els fets imposables més habituals als textos legals consultats i que, evidentment, caldrà 
adaptar a la realitat de cada cementiri i de cada municipi.

Als apartats següents s’explica el model d’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la 
prestació del servei de cementiri en modalitat de gestió directa per la mateixa entitat local, 
que és la forma més habitual, i es dedica un apartat específic a l’ordenança municipal 
reguladora de prestacions patrimonials no tributàries per la prestació del servei de 
cementiri en gestió indirecta o gestió directa amb personificació privada.

Contingut de l’ordenança 

Per què aprovem o modifiquem l’ordenança del servei de cementiri?

www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_4_Ordenan%C3%A7a-fiscal-taxes-cementiri.docx
www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_4_Ordenan%C3%A7a-fiscal-taxes-cementiri.docx


El contingut de l’Ordenança i la seva tramitació s’adeqüen als principis de bona regulació 
que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i en concret:

D’acord amb això, atès que es tracta d’una competència obligatòria dels municipis, és 
necessària una regulació en la matèria perquè la gestió del servei de cementiri sigui 
racional, eficaç i efectiva, i asseguri l’ús sostenible dels seus serveis, espais i usos per part 
dels ciutadans. Aquesta Ordenança ve a suplir l’absència de regulació d’aquest servei, que 
s’ha prestat de conformitat amb el que estableix (Trieu-ne una de les opcions):

- Amb l’objectiu d’adaptar el servei a la normativa vigent, d’assolir un nivell de 
gestió més eficaç i transparent, de finançar les prestacions incloses en el  
servei de cementiri i de dotar de seguretat jurídica les actuacions de les parts 
interessades, es regula la gestió econòmica del servei de cementiri per una raó 
d’interès general, mitjançant l’establiment de preceptes que han de garantir la 
racionalització de la gestió de recursos públics.

- Davant la manca de possibles solucions alternatives no reguladores, s’ha 
acordat aprovar aquesta norma, que conté les previsions imprescindibles,  amb 
les obligacions mínimes per als destinataris, i disposicions coherents  amb la 
resta de l’ordenament jurídic, a fi de generar un marc normatiu estable, 
predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el coneixement i la 
comprensió dels usuaris del servei i de la ciutadania en general de les 
obligacions tributàries relatives al servei de cementiri. 

a) El Reglament del servei de cementiri [o el document que s’escaigui], aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de [municipi] en data [data d’aprovació] 
i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona [núm. i data].

b) La legislació vigent.

En cas que l’Ajuntament tingui més d’un cementiri, al preàmbul s’han de detallar 
tots,  i es pot aprovar una ordenança per cada cementiri;  o bé, aprovar a l’article 
8 tarifes diferenciades per a cada cementiri.

NOTA:
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L’Ajuntament disposa dins del seu terme municipal [d’un cementiri o de diversos cementiris, 
que cal identificar] amb els requisits que determina el Reglament de policia sanitària 
mortuòria i a l’empara de la legislació vigent.



En ús de les facultats concedides pels articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i d'acord amb el que preveuen els articles 2, 15.2 i 
20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de 
serveis en cementiris locals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 1. Naturalesa, objecte i aplicació

En quines normes es basa i quina finalitat té l’ordenança?

El fet imposable de la taxa el constitueixen la prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats administratives de competència municipal en el cementiri municipal i la 
utilització d’instal·lacions i béns municipals destinats a aquesta finalitat, especificats en 
les tarifes que conté l’article 8 d’aquesta Ordenança.

En el model es proposen tres tipus de fets imposables, que cal adaptar si 
s’escau:

En el cas que no disposeu de reglament del servei de cementiri, és recomanable 
que definiu tots aquells conceptes, serveis i activitats que es troben inclosos a 
l’ordenança i dels quals és important detallar l'abast.

Article 2. Fet imposable

Quins fets determinaran el naixement de l’obligació tributària?

NOTA:

Fets imposables:

Prestació de serveis públics
EXEMPLE: Manteniment del cementiri

Realització d’activitats administratives de competència municipal
EXEMPLE: Expedició duplicat de títols de drets funeraris

Utilització d’instal·lacions i béns municipals
EXEMPLE: Concessió de drets funeraris

|

||

|||
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Cal diferenciar les taxes de serveis o activitats pregats (concessió de drets funeraris, 
autoritzacions d’inhumació, etc.) de les taxes de conservació i manteniment que tenen 
venciment periòdic.

1. Amb caràcter general, l’obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, 
transmetre’s o modificar-se el dret funerari, i en lliurar-se els títols o autoritzar-se la 
prestació del servei.
 
2. Per a les taxes de conservació i manteniment del cementiri, l’obligació de contribuir es 
fonamenta en la titularitat o tinença del dret funerari.

Article 3. Obligació de contribuir

En quin moment neix l’obligació?

Heu d’adaptar-ne el contingut a la particularitat de l’ajuntament i al reglament 
(si l’ajuntament no cobra taxes per la concessió de pròrrogues dels drets 
funeraris, s’ha d’eliminar el fragment, però si preveu alguna altra taxa s’hi ha 
d’incloure).

NOTA:

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 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, que adquireixen drets funeraris, les que sol·licitin serveis de 
cementiri que constitueixen el fet imposable de la taxa o que en resultin beneficiades o 
afectades i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.
 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya poden designar un representant amb 
domicili en territori espanyol. Aquesta designació ha de comunicar-se a l’Ajuntament abans 
de la primera meritació de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.

Article 4. Subjectes passius

Quines persones estan obligades a contribuir?

S’introdueix la possibilitat que les persones no residents a Espanya designin un 
representant a l’efecte de les notificacions del procediment tributari.

NOTA:
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Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques que determinen la Llei 
general tributària i l’Ordenança fiscal general [referència, en el cas que l’Ajuntament en 
tingui.]

Article 5. Responsables

Qui són els responsables en cas que el subjecte passiu no compleixi?

En el cas que no disposeu d’una ordenança fiscal general heu d’eliminar-ne la 
referència, i esmentar només la Llei general tributària, que a l’article 41 
estableix la responsabilitat tributària. En canvi, si en teniu, heu de fer constar les 
dades actualitzades (nom, número, etc.).

NOTA:

En matèria de taxes és d’aplicació el principi de capacitat econòmica en l’eliminació de 
l’obligació tributària (exempcions) i en la reducció (bonificacions), i cal que la persona 
interessada (subjecte passiu) ho sol·liciti (caràcter pregat). En ser potestatives, es poden 
mantenir, eliminar o modificar les que es proposen al model. És important que les 
exempcions i les bonificacions que s’estableixin es basin en principis exigibles a la gestió 
pública (universalitat, capacitat econòmica, etc.) i, sobretot, que no suposin una 
discriminació o benefici per a determinats col·lectius o persones. En qualsevol cas, caldrà 
justificar-les a l’informe economicofinancer que contingui l’expedient d’aprovació o de 
modificació.

1) Exempcions previstes al model d’ordenança:
Es troben exempts de taxa els serveis que es prestin per:

a) Les inhumacions en les sepultures de beneficència, d’acord amb l’article 23 
del Reglament del servei de cementiri,⁴ i les que ordeni l’autoritat judicial.

b) Les exhumacions ordenades per l’autoritat judicial.

c) El trasllat de restes cadavèriques ordenat per l’Ajuntament amb motiu de la 
restauració o de reformes de la sepultura, de forma temporal.

Article 6. Exempcions

Quins subjectes passius estan exempts de pagament?
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⁴ Referència a l’article 23 del model de reglament elaborat pel servei, que estableix que, en 
compliment dels principis d’universalitat i de beneficència, les inhumacions ordenades judicialment 
de persones no identificades, de persones pobres de solemnitat de la inhumació de les quals no es 
faci càrrec ningú, de membres amputats a voluntat de la persona afectada i de fetus procedents 
d’avortaments a voluntat de la mare s’efectuen en sepultures de l’Ajuntament. En el cas que no 
estigui regulat al reglament, ho podeu eliminar o bé detallar-ho aquí.



Si es preveu alguna exempció diferent de les previstes al model, cal establir el 
procediment de sol·licitud, que pot ser igual o similar al del darrer paràgraf de 
l’article 9, «Bonificacions».

NOTA:

Si s’elimina un article caldrà renumerar els articles posteriors.

NOTA:

Per a cada fet imposable (vegeu l’article 2) cal determinar la base imposable. En 
general es fa mitjançant el mètode d’estimació directa (article 51 de l’LGT).

Per a la majoria de les taxes que reculli l’Ordenança: base imposable = quota 
tributària.

NOTA:

2) En el cas que s’estipuli no establir exempcions, no és necessari incloure aquest 
article.

La base imposable es determina atenent a la diferent naturalesa dels serveis prestats i de 
les activitats realitzades, i en el cas d’aquesta Ordenança coincideix amb les quotes 
tributàries que determina l’article 8.

Article 7. Base imposable

Quina és la magnitud dinerària que resulta de la mesura o valoració del fet imposable?

Aquest apartat és el nucli central de l’ordenança i el que de manera més acurada s’ha 
d’adequar a la realitat del cementiri i del municipi. Tot i que en aquesta GUIA s’ofereix un 
model amb la relació de les quotes tributàries més habituals, el contingut d’aquest apartat 
s’ha d’extreure de l’informe tecnicoeconòmic que formi part de l’expedient.

Podeu consultar les instruccions per redactar l’informe tecnicoeconòmic del servei de 
cementiri a l’apartat 3.3 d’aquesta GUIA.

Article 8. Quota tributària

Quina quantitat haurà d’ingressar el subjecte passiu?

16
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El model d’ordenança preveu el següent:

Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels serveis a realitzar, d’acord 
amb les tarifes següents:

Primer. Concessió del dret funerari.⁵

(OPCIONAL: Les persones titulars que renunciïn als drets funeraris tenen dret a la 
devolució de l’import proporcional a la durada que resti pendent de la concessió, calculat 
des de la data de presentació de la sol·licitud de renúncia.)

Segon. Conservació i manteniment anual de sepultures.

(enumereu tots els tipus d’unitats 
d’enterrament que hi hagi al 

cementiri: tombes, panteons, etc.).

Nínxol
50 anys

5 anys

Columbari

(indiqueu les diverses opcions 
de durada dels drets funeraris 

concedits, si s’escau)

(indiqueu la quota que 
correspongui d’acord amb 
l’informe tecnicoeconòmic)

Tipus de sepultura Durada dels drets funeraris Quota tributària

(enumereu tants tots els tipus 
d’unitats d’enterrament que hi hagi al 

cementiri: tombes, panteons, etc.).

Nínxol

Columbari

(indiqueu la que correspongui 
d’acord amb l’informe 

tecnicoeconòmic)

Tipus de sepultura Quota tributària

Tercer. Treballs d’execució funerària. 

(enumereu els diferents treballs 
d’execució funerària que presti 

l’Ajuntament)

Inhumació

Exhumació

Trasllats

Reducció de restes cadavèriques

(indiqueu la que correspongui 
d’acord amb l’informe 

tecnicoeconòmic)

Activitat funerària Quota tributària

⁵ Els ajuntaments, si s’escau, han d’afegir els altres tipus de sepultures existents al seu cementiri 
(per exemple, tombes, mausoleus o panteons), les diferents durades previstes per a les concessions 
dels drets funeraris i els imports de les quotes tributàries corresponents.
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Quart. Capella ardent, sala de cerimònies i dipòsits.

(enumereu les opcions d’ús dels 
equipaments del cementiri)

Per la utilització de la capella 
ardent o la sala de cerimònies

Pel dipòsit d’un cadàver per cada 
dia o fracció en càmera dipòsit

(indiqueu la que correspongui 
d’acord amb l’informe 

tecnicoeconòmic)

Drets d’ús Quota tributària

Cinquè. Obres de construcció, reparació o reformes.

(enumereu les obres de construcció, 
reparació o reforma de les unitats 

d’enterrament)

Col·locació de làpides

(indiqueu la que correspongui 
d’acord amb l’informe 

tecnicoeconòmic)

Treballs de reforma i ornamentació Quota tributària

Sisè. Gestió i documentació.

(enumereu els tràmits administratius 
que meriten obligacions tributàries)

Autoritzacions d’inhumació i exhumació

Duplicat de títol funerari

Expedició de títol funerari

Canvi de titular de dret funerari

Renovació de la concessió de dret funerari

(indiqueu la que correspongui 
d’acord amb l’informe 

tecnicoeconòmic)

Tràmits administratius Quota tributària



De la mateixa manera que s’explica a l’article 6è «Exempcions», les bonificacions aplicades 
a la quota tributària són opcionals, i sempre s’han de basar en el principi de capacitat 
econòmica dels obligats tributaris, el qual no sempre és fàcil de determinar.

a) Al model es  proposa aplicar una bonificació d’un percentatge a determinar per 
l’ajuntament de determinades quotes tributàries (epígrafs), que també cal definir, i 
sempre que hi concorrin determinades circumstàncies objectives, com ara poca 
capacitat econòmica i absència d’una assegurança privada que cobreixi el cost.

S’estableix una bonificació del [percentatge] % sobre les quotes que recullen els 
epígrafs [núm. dels epígrafs] de l’article anterior, sempre que concorrin les 
circumstàncies següents: [condicions que s’han de complir per tenir accés a la 
bonificació i la manera d’acreditar-les].

L’aplicació d’aquesta reducció o reduccions té caràcter pregat; per això s’ha de 
sol·licitar juntament amb el servei, activitat o petició d’utilització, i s’ha de 
presentar la documentació requerida.

Article 9. Bonificacions

Quines reduccions s’aplicaran a les quotes tributàries, en quines circumstàncies i com
s’aplicaran? 

L’establiment de bonificacions té més sentit per a les quotes tributàries d’import 
elevat (concessions de drets funeraris, taxa d’inhumació, etc.) que per a la taxa 
de manteniment i conservació.

El model de reglament preveu l’existència de sepultures de beneficència per a la 
inhumació de difunts la unitat familiar dels quals té escassa capacitat 
econòmica, per les que no cal abonar cap tipus de taxa, i quan ha passat el 
temps establert per a l’obertura de sepultures, es traslladen les restes a l’ossera 
general.
 
En funció dels epígrafs que es decideixi bonificar, es poden establir els criteris 
per ser-ne beneficiaris, els terminis i la documentació que cal adjuntar a la 
sol·licitud.

NOTA:
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b) En el cas que s’estipuli no establir bonificacions, no és necessari incloure aquest 
article.

Si s’elimina un article caldrà renumerar els articles posteriors.

NOTA:
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b) Que l’import de la taxa no estigui cobert per cap assegurança privada.

L’aplicació d’aquesta reducció té caràcter pregat; per això s’ha de demanar 
juntament  amb la sol·licitud del servei, i s’ha de presentar la documentació 
acreditativa següent:

- Llibre de família del difunt.

- Darrera declaració de l’impost de la renda de les persones físiques de 
tots els membres de la unitat familiar.

- Declaració segons la qual el servei no està cobert per cap assegurança 
privada.

Exemple de bonificació sobre la taxa de renovació de la concessió i de canvi de 
titular del dret funerari:

S’estableix una bonificació del [percentatge] % sobre les quotes que recull el punt 
6è de l’article anterior, sempre que la transmissió sigui a favor d’un familiar de 
primer grau (cònjuge, descendents o ascendents).

L’aplicació d’aquesta reducció té caràcter pregat; per això, s’ha de demanar 
juntament amb la sol·licitud de renovació de la concessió o de canvi de titular, i s’ha 
de presentar la documentació acreditativa del grau de consanguinitat entre 
l’anterior titular i el sol·licitant.

Exemple de bonificació sobre la taxa d’inhumació: 

S’estableix una bonificació del [percentatge] % sobre les quotes que recull l’epígraf 
3r de l’article anterior, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) Que la unitat familiar del difunt tingui uns ingressos anuals inferiors al 
resultat de multiplicar l’índex públic de renda d’efectes múltiples pel nombre 
de membres majors de divuit anys que la formin. A aquest efecte, s’entén per 
unitat familiar la definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
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La meritació es configura com l’aspecte temporal del fet imposable, en la mesura que 
determina el moment exacte en què aquest s’entén realitzat i, en conseqüència, el moment 
en què neix l’obligació tributària corresponent. 

Amb caràcter general, el moment en què es produeix la meritació d’un tribut és diferent 
segons si es tracta de tributs instantanis o de tributs periòdics. En el cas que ens ocupa, 
la taxa de conservació i manteniment del cementiri és de venciment periòdic: la 
configuració del fet imposable pren com a punt de referència un període de temps concret, 
l’anomenat període impositiu, i la meritació del tribut se situa a l’inici o al final d’aquest 
període. Al model d’ordenança es proposa que el període impositiu de la taxa de 
conservació i manteniment coincideixi amb l’any natural.

Per a la resta de fets imposables, en general, la meritació coincideix amb la realització del 
fet imposable (instantanis). És important tenir en compte que el fet que s’hagi produït la 
meritació d’un tribut no implica, automàticament, que es pugui exigir la prestació material 
del tribut tal com es detalla al model:

1. La tarifa relacionada amb la conservació i el manteniment de sepultures es merita l’1 de 
gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural.

2. La resta de tarifes es meriten en el moment de presentar la sol·licitud corresponent i 
l’obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, transmetre’s o modificar-se el 
dret funerari i en expedir-se els títols o quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes a 
gravamen.

3. Les persones interessades a obtenir una exempció o bonificació han de presentar la 
sol·licitud corresponent i aportar la documentació necessària, d’acord amb els articles 6 i 
9 d’aquesta Ordenança fiscal.

Article 10. Meritació i període impositiu

En quin moment s’entén realitzat el fet imposable i, en conseqüència, neix l’obligació
tributària?

Meritació ≠ Obligació de contribuir

Si heu optat per no aplicar exempcions i/o bonificacions, cal que elimineu el 
punt tercer de l’article 10.

En relació amb la taxa de conservació i manteniment anual, el fet que el període 
impositiu s’iniciï l’1 de gener de cada any determina que l’ordenança ha d’estar 
aprovada definitivament i publicada a 31 de desembre de l’any anterior.

NOTA:
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D’acord amb el model, el règim de declaració de les tarifes establertes, a excepció de la 
taxa de conservació i de manteniment, és el de liquidació. L’ajuntament haurà de fer la 
liquidació i notificar-la a l’obligat tributari, i d’acord amb l’article 102.2 de l’LGT li haurà de 
comunicar la informació següent:

Al model, queda oberta la forma d’ingrés, en funció de si la corporació disposa d’una 
ordenança fiscal general (o similar) que ho determini, o, si no en disposa, s’han d’aplicar 
supletòriament les formes de pagament que preveu l’LGT (articles 60 a 65).

En relació amb la taxa de conservació i manteniment anual de sepultures, que en ser de 
venciment periòdic es liquida per padró, caldrà notificar a l’obligat tributari la liquidació 
corresponent a l’alta en el padró, i les successives liquidacions es podran notificar 
col·lectivament mitjançant edictes que així ho adverteixin.

Tret de les taxes de conservació i manteniment de sepultures de venciment periòdic, que 
es liquiden per padró, cada servei és objecte de liquidació individual i autònoma per part 
dels subjectes passius, la qual es notifica, una vegada concedit, autoritzat o prestat el 
servei, per fer l’ingrés directament a la tresoreria en la forma i els terminis que assenyala 
[l’Ordenança fiscal general (...) o bé la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària].

- Identificació de l’obligat tributari.
 
- Elements determinants de la quantia del deute tributari.

- Motivació en cas que no s’ajusti a l’autoliquidació que ha presentat.

- Mitjans d’impugnació, òrgan davant el qual s’han de presentar i termini 
d’interposició del recurs.

- Lloc, termini i forma en què s’ha de satisfer el deute tributari.

- Caràcter provisional o definitiu.

Article 11. Règim de declaració i d’ingrés 

Com farem la liquidació tributària i com es pagarà?
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Igual que a l’article anterior, cal remetre’s a la normativa local en cas que l’ajuntament en 
disposi, i, si no, a l’LGT en relació amb la potestat sancionadora.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, cal ajustar-se al que disposa [l’Ordenança fiscal general (...) o 
bé la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària].

Disposició derogatòria

Només s’ha d’incloure en cas que hi hagi una ordenança fiscal prèvia, que quedarà 
derogada mitjançant l’aprovació de la darrera.

Queda derogada l’Ordenança fiscal núm. [número], reguladora de les taxes per la prestació 
del servei de cementiri, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de [municipi] en 
data [data d’aprovació] i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona [número i 
data].

Article 12. Infraccions i sancions

Quin règim sancionador s’aplicarà en cas d’incompliments tributaris tipificats?

Disposició final primera

S’ha d’adaptar el contingut en cas que l’ajuntament tingui ordenança fiscal general; en cas 
que no en tingui, s’aplicarà de forma supletòria la normativa tributària i, en tot cas, les 
disposicions que es dictin per aplicar-la.

En tot allò que no prevegi específicament aquesta Ordenança, regeixen [l’Ordenança fiscal 
general (...) o bé les disposicions que es dictin per aplicar-la i la normativa tributària].

Disposició final segona
Aprovació i entrada en vigor

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió 
celebrada el [data de la sessió] i que ha quedat definitivament aprovada en data [data 
d’aprovació definitiva], entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. [número i data]; és aplicable a partir de l’1 de gener de [any] i és 
vigent fins que sigui modificada o derogada expressament.

Al model es preveu l’1 de gener com a data d’inici de la vigència de l’ordenança, 
però una vegada fets els tràmits previstos per a l’aprovació definitiva, ja pot 
entrar en vigor.

NOTA:

Disposicions



Les entitats locals, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 111 de l’LRBRL, han d’aprovar 
les corresponents ordenances fiscals per acordar la imposició, modificació o supressió 
dels tributs propis. El contingut mínim que han de tenir les ordenances fiscals s’estableix 
a l’article 16 del TRLRHL.

Ara bé, el títol VI l’LPACAP regula l’exercici de la potestat normativa, també la de les 
entitats locals, i determina els tràmits previs necessaris per aprovar l’ordenança municipal 
corresponent. Tanmateix, l’article 129 d’aquest text normatiu estableix que en el preàmbul 
del projecte d’ordenança s’ha de justificar suficientment la seva adequació als principis de 
bona regulació: necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i 
eficiència.

Així doncs, el procediment d’aprovació de les ordenances fiscals es pot dividir en 5 fases, 
que es tracten amb detall a continuació:

D’acord amb l’article 132 de l’LPACAP, cal aprovar anualment i publicar al portal de 
transparència de l’ajuntament un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o 
reglamentàries que s’hagin d’aprovar l’any següent.

L’annex 1 conté un model de pla anual normatiu, que haurà d’aprovar el Ple de la 
corporació (aquest model també es pot trobar al web de la Diputació.

Pla anual 
normatiu

1
Consulta
pública
prèvia

2
Inici 

expedient 
Ordenança

3

Aprovació 
Ordenança

4
Publicació
i entrada
en vigor

5

24

3. Procediment d’aprovació de l’ordenança fiscal

3.1. Planificació normativa

En l’exercici present cal aprovar i publicar la normativa que es preveu aprovar o 
modificar l’any següent, el qual implica que l’entrada en vigor de l’ordenança 
fiscal serà al cap de 2 anys. 

En cas que comencem a treballar en l’expedient i pretenguem que la normativa 
entri en vigor l’exercici següent,  proposem modificar el pla anual normatiu de 
l’exercici present (en cas que no estigués previst), i justificar la urgència en la 
tramitació pel fet que l’aprovació no es pot demorar a l’any següent.

NOTA:



Prèviament a la elaboració del projecte d’ordenança fiscal és necessari que l’ajuntament 
demani l’opinió de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la 
futura norma, i de la resta de subjectes afectats, sobre els problemes que es pretén 
solucionar amb la iniciativa i sobre la necessitat i oportunitat de l’aprovació, i en relació 
amb  els objectius de la norma i les possibles solucions reguladores alternatives (article 
133 de l’LPACAP).

En aquesta etapa del procediment, podeu consultar la guia pràctica La participació 
ciutadana en els processos normatius, elaborada per Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència de la Diputació de Girona. La guia explica com organitzar una consulta 
pública prèvia i posa l’accent en l’oportunitat d’obrir espais de participació ciutadana en 
l’elaboració de la normativa municipal.
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S’ha de de tenir en compte que la planificació normativa és obligatòria, d’acord amb 
l’article 132 de l’LPACAP; per això, en cas de no tenir un pla anual normatiu, cal posar-hi 
solució, ja que es tracta d’una situació irregular que podria derivar en l’anul·labilitat de les 
normes aprovades. El pla anual normatiu és un instrument que ajuda a treballar de forma 
més organitzada i anticipada i que incrementa la seguretat jurídica i la predictibilitat de 
l’ordenament.

Cal fer un exercici de planificació i sotmetre al Ple la proposta de normativa que es preveu 
aprovar, modificar o derogar. Si s’aprova el mateix exercici, es pot justificar la urgència i la 
impossibilitat de demora a l’exercici posterior.

Els models que ofereix la guia sobre participació ciutadana us poden resultar útils ja que 
són genèrics i adequats per a qualsevol normativa que s’hagi de sotmetre a consulta 
pública prèvia. Tot i així, també us oferim models específics per a l’ordenança fiscal 
reguladora de les taxes per la prestació del servei de cementiri.

L’informe de la Direcció General de Tributs, de 10 de gener de 2018, estableix 
l’obligatorietat del tràmit de consulta prèvia en els supòsits d’aprovació de l’ordenança 
fiscal, però quan es tracta de la modificació d’una ordenança fiscal aprovada 
anteriorment es pot obviar aquest tràmit.

3.2. Consulta pública prèvia

La participació ciutadana en els processos normatius

https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/11711/12301/Guia_sobre_la_participacio_ciutadana_en_els_processos_normatius.pdf


Cal diferenciar la tramitació en funció del sentit de l’informe de secretaria sobre 
l’oportunitat de la consulta. Trobareu els models a l’annex amb la numeració que consta a 
la imatge següent:

La durada recomanada per a la consulta és de 20 dies hàbils, d’acord amb l’article 83.2 de 
l’LPACAP, tot i que es pot reduir el termini sobre la base d’un informe que en motivi la urgència 
(article 133 de l’LPACAP).

Una vegada finalitzat el termini per fer aportacions a la consulta, cal recollir totes les 
aportacions rebudes en un document que ha de formar part de l’expedient d’aprovació de la 
norma: la memòria de la consulta pública prèvia.

L’expedient d’aprovació de l’ordenança fiscal del servei de cementiri s’inicia amb una resolució 
o decret d’alcaldia que ordeni l’elaboració del projecte d’imposició de l’ordenança fiscal que ha 
d’aprovar inicialment el Ple, i que sol·liciti la redacció dels informes jurídics i econòmics 
necessaris per a la imposició referida (annex 3.1).

El document següent, que ha de formar part de l’expedient, és l’informe de secretaria o 
secretaria intervenció, el qual recull el procediment que cal seguir i que figura com a annex 3.2.

3.3. Inici de l’expedient
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2.1.b Informe sobre 

l’oportunitat de la consulta 

DESFAVORABLE

3. Inici expedient 

ordenança fiscal

2.1.a Informe sobre 

l’oportunitat de la 

consulta FAVORABLE

2.2 Decret/resolució 

d’alcaldia

2.3 Fitxa informativa 

de la consulta 

pública prèvia

2.4 Memòria

de la consulta

pública prèvia

http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_1_Decret-o-resolucio-inici-de-l-expedient.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_2_Informe-del-secretari-interventor.docx


Un dels documents que s’han d’incorporar obligatòriament a l’expedient d’aprovació i/o 
modificació d’una taxa és l’informe tecnicoeconòmic o memòria economicofinancera.

D’acord amb l’article 25 del TRLRHL, l’informe tecnicoeconòmic ha de posar de manifest el 
valor de mercat de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, o la 
previsible cobertura del cost dels serveis pels quals s’estableixen les taxes.

L’article 20 de l’LTPP determina que la memòria economicofinancera és preceptiva tant per a 
l’establiment d’una nova taxa com per a la modificació específica de les quanties d’una de 
preexistent, i que a més del cost o del valor del recurs o activitat de què es tracti ha de justificar 
la quantia de la taxa proposada.

La transcendència d’aquest informe ha estat objecte de diversos pronunciaments judicials; 
entre d’altres, la Sentència 1249/2017, de 13 de juliol, del Tribunal Suprem (TS), declara que 
els preceptes legals descrits no tan sols es vulneren en els casos d’omissió d’aquest tràmit, 
sinó també en els casos en què la memòria sigui incompleta per manca d’algun element 
substancial, o quan la memòria no compleixi els requisits per determinar els paràmetres per a 
la quantificació de la quota tributària. D’una altra banda, la Sentència de 16 de setembre de 
2020 del TS recorda també que l’informe tecnicoeconòmic o memòria economicofinancera que 
exigeix la llei ha d’especificar amb suficient detall com s’han determinat les tarifes de les taxes, 
i ha de contenir una referència als costos del servei al quals donarà cobertura la taxa i als 
ingressos previsibles. 

També hi ha algun procediment judicial que declara nul·les determinades taxes per la prestació 
del servei de cementiri a causa de defectes en l’informe tecnicoeconòmic. En concret, els casos 
en què, per a l’elaboració de l’informe, els ajuntaments s’han servit del pla economicofinancer 
que la concessionària del servei va aportar per al contracte de gestió del servei públic en la 
modalitat de concessió administrativa per a la explotació del servei de cementiri, tanatori o 
crematori (Sentència 910/2018, de 15 de maig, del Tribunal de Justícia d’Andalusia). Utilitzar 
el pla econòmic de la concessionària té uns riscos, ja que un dels principals objectius d’una 
empresa privada i mercantil que presta indirectament serveis públics, al marge de gestionar 
adequadament els serveis, és obtenir un benefici econòmic. 

3.3.1. L’informe tecnicoeconòmic
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- L’abast del servei de cementiri: llista de tots els serveis i activitats que es presten 
als ciutadans, i que haurien d’estar inclosos al reglament de cementiri.

- El nombre de serveis prestats o activitats realitzades, per tal d’estimar els 
ingressos previstos. 
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Els costos directes i indirectes varien cada any; per tant, es recomana actualitzar les dades i 
refer els càlculs a l’informe economicofinancer, encara que no estigui previst modificar 
l’ordenança fiscal. D’aquesta manera, disposarem de les dades actualitzades en relació amb els 
costos del servei de cementiri.

Després de sotmetre els documents de l’expedient a la valoració dels responsables tècnics i 
polítics del servei de cementiri, es podrà elaborar el document de l’ordenança fiscal, que haurà 
d’aprovar el Ple de la corporació.

Tal com s’explica al punt segon d’aquesta GUIA, heu d’emplenar i modificar els apartats del 
model d’ordenança fiscal que us oferim a l’annex 3.4.

Prèviament a la redacció de l’informe és imprescindible obtenir totes les dades relatives al 
servei del cementiri; per això és recomanable treballar amb el personal administratiu, tècnic i 
operatiu del cementiri i amb els responsables polítics per tal de conèixer:

En cas que l’ajuntament disposi de més d’un cementiri, es poden agrupar i 
aprovar les mateixes tarifes per a tots els cementiris, o bé adequar-les si els 
serveis o activitats que es prestin a cadascun  justifiquen l’aprovació de tarifes 
diferenciades.

En qualsevol cas, s’ha de poder justificar l’origen de les dades, els criteris 
emprats i les tarifes proposades. L’esforç que es dediqui a l’obtenció i al 
tractament de la informació es veurà recompensat per una millor gestió 
econòmica del servei de cementiri i, en definitiva, per un augment de la qualitat 
dels serveis públics que es presten als ciutadans.

Trobareu exemples de càlcul del cost dels serveis, elaboració d’escenaris per 
determinar les tarifes, quantificació de les bonificacions, etc. a l’enllaç següent:

NOTA:

- Els costos dels serveis i activitats. Caldrà conèixer tots els costos (directes i 
indirectes) associats a cada servei i activitat del cementiri. Per a cada servei o 
activitat cal determinar els costos associats a partir de les despeses històriques 
(aquesta informació es pot extreure de la darrera liquidació del pressupost) o 
també de les despeses previstes no realitzades amb anterioritat. Si hi ha un pla de 
manteniment del cementiri serà molt més senzill obtenir les dades, atès que ja 
estaran quantificades.

Exemples relacionats amb el servei de cementiri

https://suportddgi.atlassian.net/l/c/014icXj3
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_4_Ordenan�a-fiscal-taxes-cementiri.docx


Segons l’article 20.1 c de l’LBRL, en els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de 
menys en els quals així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple de 
corporació, hi haurà òrgans que tinguin por objecte l’estudi, informe o consulta dels 
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió de Ple, així com el seguiment de la gestió 
de l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local i els regidors que tinguin delegacions, sens 
perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics 
integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la 
presència de regidors que hi pertanyin en proporció al nombre regidors que tinguin al Ple.

La regulació d’aquest òrgan, que s’anomena comissió informativa, està desenvolupada al 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les administracions públiques.

L’article 126 de l’esmentat text legal disposa que els dictàmens de les comissions 
informatives tenen caràcter preceptiu i no vinculant.

3.4. Aprovació de l’ordenança fiscal

3.4.1.  Dictamen de la comissió informativa (si s’escau)

La Sentència 28/1996, de 26 de febrer, del TS, estableix que la falta d’informe 
de la comissió informativa d’hisenda representa una infracció de les regles 
essencials de formació de la voluntat dels òrgans col·legiats, en aquest cas del 
Ple, sancionada amb la nul·litat de ple dret.

En absència de comissió informativa a l’ajuntament (no obligatòria en 
municipis de població igual o inferior a 5.000 habitants) es recomana crear 
una comissió d’estudi en què hi siguin presents o estiguin representats tots 
els grups polítics integrants de la corporació, amb l’objectiu de fer-los 
partícips de l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser 
sotmesos a la decisió del Ple. La comissió d’estudi ha d’estar integrada per 
membres de la corporació (regidors dels diferents grups polítics en proporció 
al nombre de regidors al Ple) i personal tècnic, propi o aliè, sota la presidència 
d’un d’aquells (article 62.2 del ROAS).

NOTA:
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L’article 49 de l’LBRL estableix que les ordenances locals, i també les fiscals, les ha 
d’aprovar inicialment el Ple de la corporació, amb la majoria simple dels vots d’acord 
amb l’article 47 del mateix text legal; que després s’han de sotmetre a informació 
pública i audiència dels interessats durant un termini mínim de 30 dies per tal que es 
puguin formular reclamacions i suggeriments; i que un cop finalitzat aquest termini, les 
entitats locals han de resoldre les reclamacions i suggeriments presentats per tal que el 
Ple les pugui aprovar definitivament. Ara bé, en el cas que no s’hi hagin presentat 
reclamacions, l’acord s’ha d’entendre adoptat definitivament, fins a la data provisional, 
sense necessitat d’un acord plenari. 

En un sentit similar, l’article 17 del TRLRHL disposa que els acords provisionals 
adoptats per les entitats locals per a l’establiment, supressió i ordenació de taxes i per 
a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals corresponents, 
s’han d’exposar en el tauler d’anuncis durant 30 dies, com a mínim, per tal que els 
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 

Per donar publicitat a aquest procediment d’informació pública, l’entitat local ha de 
publicar un extracte de l’acord provisional adoptat pel Ple en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, i si es tracta de municipis amb una 
població superior a 10.000 habitants, s’ha de publicar també en un dels diaris de major 
difusió de la província.

3.4.2. Proposta al Ple d’aprovació inicial, informació pública i 
aprovació definitiva

No s’ha d’oblidar que l’objectiu dels tràmits d’informació pública i 
d’audiència als interessats és garantir el dret de defensa dels administrats; 
per tant, si no publiquem el text íntegre de l’ordenança fiscal aprovada 
inicialment (recomanable tot i que no és obligatori), hem de preveure que es 
pugui consultar de manera fàcil a la seu electrònica del web de l’ajuntament 
o presencialment i indicar-ho a l’anunci d’aprovació inicial.

NOTA:
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En aquest sentit, si hi hagut modificacions, per exemple, en relació amb les tarifes de les taxes 
per la prestació dels serveis de cementiri, es recomana, per garantir la seguretat jurídica dels 
ciutadans, publicar novament el text íntegre de l’ordenança fiscal i no únicament la modificació 
concreta.

S’ha de disposar del text refós de l’ordenança fiscal amb les diverses 
modificacions que hagi experimentat; per això, es recomana que a la publicació 
definitiva s’inclogui aquest document.

NOTA:

L’article 130 de l’LPACAP estableix, amb l’objectiu de garantir el compliment dels principis de 
bona regulació, que cal revisar periòdicament la normativa vigent amb la finalitat de comprovar 
si les mesures adoptades han aconseguit els objectius previstos. En concret, com a regla 
general s’ha de comprovar si les normes s’adapten al principis de bona regulació: si han 
aconseguit els objectius previstos (eficàcia), si han suposat una millora en el servei (eficiència) 
i si el cost i les càrregues imposades es trobaven justificats (sostenibilitat), i s’hi han 
d’incorporar totes les recomanacions respecte de les normes avaluades i la millora de la 
regulació normativa. En el cas d’una ordenança, que afecta ingressos públics, també s’ha 
d’avaluar l’impacte pressupostari i econòmic; és a dir, l’impacte en el pressupost municipal 
d’ingressos i despeses.

El resultat d’aquesta avaluació s’ha de plasmar en un informe que s’ha de fer públic, 
normalment al portal de transparència de l’ajuntament. 

A manca d’un major desenvolupament normatiu, es recomana disposar d’un document que 
reculli el detall i la periodicitat de l’avaluació de la normativa local, o bé que a cada norma 
aprovada s’inclogui un apartat (article o disposició addicional) amb aquests detalls en relació 
amb l’avaluació normativa.

3.6. Avaluació normativa

Una vegada aprovada de manera definitiva l’ordenança fiscal, s’ha de publicar íntegrament en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, ja que, d’acord amb l’article 49 de la LRBRL, no pot 
entrar en vigor fins que hagi estat publicada. Les ordenances fiscals solen entrar en vigor el 
primer dia de l’exercici (l’1 de gener) per fer coincidir el període impositiu amb l’any natural.

Com a norma general, les ordenances fiscals es publiquen  conjuntament; és a dir, cada exercici 
es publiquen de manera íntegra les ordenances reguladores del tributs locals. Els models 
proposats només preveuen que es publiqui l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la 
prestació dels serveis de cementiri.

3.5. Publicació i entrada en vigor
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En els casos en què que el servei de cementiri es gestioni de forma indirecta mitjançant 
qualsevol de les formes que preveu la normativa, la regulació econòmica no es farà 
mitjançant una ordenança fiscal de taxes, sinó mitjançant una ordenança municipal de 
prestacions patrimonials no tributàries, tal com s’explica a l’apartat segon de la GUIA.

L’única diferència remarcable és la consideració de la naturalesa jurídica de les exaccions 
de prestació de serveis públics en funció de la titularitat de la prestació dels serveis, 
d’acord amb l’article 20.6 del TRLRHL. En particular, es consideren prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributàries aquelles que s’exigeixen per la prestació 
d’un servei de manera directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió 
indirecta. El mateix article assenyala que tenen aquesta consideració les exigides per 
l’explotació d’obres o la prestació de serveis, en règim de concessió o societats 
d’economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic 
i altres fórmules de dret privat.

La tramitació dels expedients és idèntica, però s’ha d’adequar la nomenclatura a cada 
model:

Perquè us resulti més senzill, us oferim un model d’ordenança municipal reguladora de 
prestacions patrimonials no tributàries per la prestació dels servei de cementiri (annex 7), 
que haureu d’adaptar i tramitar d’acord amb el contingut de la present GUIA.

Subjectes passius

Fet imposable

Ordenança fiscal

Taxes

Quota tributària

Base imposable

Bonificacions

Període impositiu

Obligats al pagament

Pressupost de fet

Ordenança municipal

Prestacions patrimonials no tributàries

Tarifes

Base de la prestació

Beneficis

Període de pagament
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4. Model d’ordenança municipal reguladora de prestacions 
patrimonials no tributàries per la prestació dels serveis de 
cementiri

http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/7_Ordenan�a-municipal-reguladora-de-PPNT-servei-cementiri.docx


Si bé l’article 49 de la LRBRL es refereix de manera expressa a «l’aprovació» de les 
ordenances, és evident que el procediment que regula aquest text legal és aplicable 
igualment en els casos de modificació:

L’article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, especifica que per a la 
modificació de les ordenances i reglaments s’han de fer els mateixos tràmits que per a la 
seva aprovació.

Per modificar una ordenança s’ha de redactar una proposta en què s’exposin els motius 
que justifiquen la modificació, i també s’ha d’elaborar la memòria econòmica de 
repercussió pressupostària. 

Un cop aprovada definitivament la modificació, es recomana publicar el text íntegre de 
l’ordenança.

Cal tenir present que la modificació de la normativa local s’ha de tenir en compte a l’hora 
de fer la planificació normativa i s’ha de sotmetre a consulta pública prèvia excepte quan 
no té impacte significatiu en l’activitat econòmica, quan no imposa obligacions rellevants 
a les persones i entitats afectades, quan regula aspectes parcials d’una matèria, o bé quan 
concorren raons greus d’interès públic que justifiquen la no inclusió.

5. La modificació de l’ordenança
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Aprovació inicial
pel Ple

Informació pública i 
audiència als 

interessats, 30 dies

Resolució 
reclamacions i 
suggeriments i 

aprovació definitiva 
pel Ple

En el cas que no s’hagi 
presentat cap reclamació o 

suggeriment, s’entén adoptat 
definitivament l’acord fins 

llavors provisional



- Model de Reglament del servei de cementiri de la Diputació de Girona.

- Guia sobre la participació ciutadana en els processos normatius. Diputació de Girona, 
gener de 2021.

- Models d’ordenances fiscals tipus. Diputació de Barcelona, 2022.

6. Referències bibliogràfiques i legislació

Reglaments i models:

- Constitució espanyola de 1978.

- Estatut d’autonomia de Catalunya. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 

- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.

- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 
mortuòria.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

- Llei 26/2020, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya

Legislació:
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3. Inici de l’expedient
3.1. Decret o resolució d’alcaldia
3.2. Informe del secretari interventor
3.3. Informe tecnicoeconòmic
3.4. Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació del servei de  

 cementiri

4. Aprovació inicial
4.1. Dictamen de la comissió informativa
4.2. Certificat d’aprovació inicial
4.3. Anunci d’aprovació inicial
4.4. Certificat del resultat de la informació pública i dels tràmit d’audiència
4.5. Proposta d’acord de valoració de les al·legacions

5. Publicació definitiva
5.a Anunci de publicació definitiva (sense al·legacions)
5.b Anunci de publicació definitiva (amb al·legacions)

6. Informe públic d’avaluació normativa

7. Ordenança municipal reguladora de prestacions patrimonials no tributàries per la
prestació del servei de cementiri
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http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/1_Aprovacio-del-Pla-Anual-Normatiu.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/2_2_Decret-o-resolucio-d-acaldia-consulta.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/2_1_b_Informe-desfavorable-sobre-l-oportunitat-de-la-consulta.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/2_3_Fitxa-informativa-de-la-consulta-publica-previa.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/2_4_Memoria-de-la-consulta-publica-previa.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/2_1_a_Informe-favorable-sobre-l-oportunitat-de-la-consulta.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_1_Decret-o-resolucio-inici-de-l-expedient.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_2_Informe-del-secretari-interventor.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_3_Informe-tecnicoeconomic.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/3_4_Ordenanca-fiscal-taxes-cementiri.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/4_1_Dictamen-de-la-comissio-informativa.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/4_2_Certificat-d-aprovacio-inicial.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/4_3_Anunci-d-aprovacio-inicial.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/4_4_Certificat-informacio-publica-i-audiencia.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/4_5_Proposta-d-acord-de-valoracio-al-legacions.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/5_a_Anunci-aprov-def-sense-al-legacions.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/5_b_Anunci-aprov-def-amb-al-legacions.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/6_Informe-public-avaluacio-normativa.docx
http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/assistencia_municipis/cementiris/7_Ordenanca-municipal-reguladora-de-PPNT-servei-cementiri.docx
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