
 
Núm. 11, setembre de 2022 

Guia per elaborar l’ordenança fiscal del servei de 

cementiri 

Per tal de completar el recull de models rellevants per a la gestió de cementiris, el Servei 

d’Assistència i Cooperació als Municipis, en col·laboració amb el departament de Dret 

Públic de la Universitat de Girona, ha elaborat la Guia per elaborar l’ordenança fiscal 

del servei de cementiri. 

Es tracta d’una proposta normativa per ajudar els ajuntaments a definir un model de 

gestió econòmica del servei de cementiri, que té els objectius següents: 

 

̶ 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. 

 

A la Guia es pot trobar: 

1) El procediment d’imposició i ordenació dels tributs locals: 

 

 

2) Recomanacions per a una correcta gestió del servei del cementiri, d’entre les quals 

cal destacar: 

https://seu.ddgi.cat/web/document/11900;jsessionid=5E0FEFA37971DF1B205E0769838E6D91
https://seu.ddgi.cat/web/document/11900;jsessionid=5E0FEFA37971DF1B205E0769838E6D91


2. a) La importància de tenir aprovat, vigent i actualitzat un reglament del servei de 

cementiri, que és a la vostra disposició («model de reglament del servei de 

cementiri»). 

2. b) La importància de revisar periòdicament la normativa local del cementiri per tal 

que estigui actualitzada i s’adeqüi a la realitat del municipi. Amb aquest objectiu s’ha 

dissenyat un arbre de decisió que us ajudarà a dur a terme aquesta tasca: 

 

En funció de la manera com gestioni el servei de cementiri, cada ens local haurà 

d’escollir el tipus d’ordenança econòmica que caldrà aprovar. La tramitació dels 

expedients és idèntica, però la nomenclatura s’ha d’adequar als documents; per això, 

us oferim dos models diferenciats depenent de si es tracta d’una ordenança fiscal 

reguladora de les taxes o bé d’una ordenança municipal reguladora de prestacions 

patrimonials no tributàries. 

 



 
 

3) Els models de documents que han de formar part de l’expedient d’aprovació o de 

modificació de l’ordenança: 

 

A la Guia també hi hem inclòs exemples i informació pràctica diversa per tal de facilitar 

l’adaptació dels models a la realitat dels municipis i dels seus cementiris, i enllaços a la 

sessió de presentació dels treballs que es va dur a terme el passat 27 de maig de 2022, 

de la qual podreu visionar el vídeo i descarregar-vos les presentacions. 

Esperem que aquest recurs informatiu us sigui d’utilitat i restem a la vostra disposició a 

través del Portal de suport per a qualsevol dubte o incidència. 

 


