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Ajuntament de Consell 

Illes Balears 
 
 

ORDENANÇA FISCAL 1/2007, REGULADORA DE LES TAXES SOBRE LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS I UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
FUNERARI.  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El 5 de març de 2004 es va aprovar el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, unificant en un únic text tota la normativa de 
caràcter general existent en matèria d’hisendes locals, adaptant la normativa existent que per 
diferents motius s’havia anat modificant, en funció dels acords polítics que s’anaven prenent 
entre el govern de l’Estat i els representants de les Entitats Locals en la recerca de fórmules de 
millora del problemàtic finançament de les Hisendes locals. 
 
De la mateixa manera, és necessari unificar i modernitzar les Ordenances fiscals reguladores 
de les taxes municipals per a adaptar-les a la legislació vigent i per a facilitar la seva 
comprensió i aplicació per part dels ciutadans, evitant la dispersió i l’existència de regulacions 
diverses per a  procediments similars, quan no idèntics. Si bé aquesta unificació suposa 
bàsicament un redactat millor i més adequat, també s’han introduït algunes novetats com 
noves bonificacions en algunes de les taxes. 
 
TÍTOL PRELIMINAR – ASPECTES COMUNS 
Article 1.- Normativa reguladora. 
1.- La vigent Ordenança fiscal es regula d’acord amb la següent normativa: 
a).- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
b).- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
c).- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) 

 
Article 2.- Responsables solidaris, subsidiaris i substituts. 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels corresponents subjectes 
passius les persones físiques i jurídiques a que es refereix  l’article 42 de la LGT. 
2.- Seran responsables subsidiàries les persones que assenyala l’article 43 de la LGT. 
3.- Seran substituts del contribuent els establerts a l’article 23.2 del TRLRHL, si escau.  

 
Article 3.- Infraccions i sancions. 
1.- Tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que 
en el seu cas corresponguin, es regirà pel que disposen els articles 191 a 212 de la LGT. 
2.- En el cas de la liquidació mensual de les taxes contingudes a la present Ordenança Fiscal, 
l’impagament de dues o més quotes podrà suposar l’obertura d’un expedient d’infracció 
tributària, amb la retirada preventiva de les prestacions dels serveis. 

 
TÍTOL PRIMER.- TAXA SOBRE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS 
Article 4.- Fet imposable. 



  

1.-Constitueix el fet imposable de la taxa  la prestació de serveis funeraris per part de 
l’Ajuntament de Consell, al Cementiri municipal. 
2.- El fet imposable de la taxa està inclòs entre els exposats a l’article 20.4, del TRLRHL. 
3.- D’acord a l’article 9 del Reglament xx/2007, regulador del règim jurídic del servei funerari 
municipal i de la utilització del domini públic funerari, els serveis funeraris que es presten per 
l’Ajuntament de Consell, de forma directa i per concessió, són els següents: 
a.- Custòdia de cadàvers. 
b.- Inhumacions i exhumacions. 
c.- Trasllats de cadàvers. 
d.- Neteja de restes. 
e.- Obertura de sepultures. 
 
Article 5.- Subjectes passius. 
D’acord a l’article 23.1.b del TRLRHL, són subjectes passius contribuents les persones 
físiques que siguin sol·licitants de qualsevol dels serveis funeraris establerts al punt tercer de 
l’article anterior. 
 
Article 6.- Quota tributària. 
1.- D’acord als articles 24.2 i 24.3.a) del TRLRHL, la quota tributària es correspon a la 
següent tarifa: 
Categories Tarifa 
Inhumació de cadàvers o restes cadavèriques   80,00 € 
Inhumació de cendres 18,00 € 
Tancament d’urnes de cendres 36,00 € 
Obertura de sepultura 10,00 € 
Neteja de sepultura 50,00 € 
Subministrament de capsa de restes cadavèriques 54,00 €/unitat 
Dipòsit de cadàvers (en cap de setmana, festiu o fora de les hores  
d’obertura del cementiri) 20,00 €/hora 
Dipòsit de cadàvers (resta d’hores) exempt 
Dipòsit de cadàvers en cambra frigorífica 5,00 €/hora   

2.- El servei d’exhumació està exempt de taxa, sempre que sigui prestat a conseqüència del 
trasllat de les restes cadavèriques a l’ossera de la sepultura, o l’ossera comuna. També estarà 
exempt en el cas de trasllat entre sepultures del mateix cementiri o d’altre cementiri.  
3.- El trasllat de cadàvers o restes cadavèriques està exempt de taxa, tant el realitzat entre 
sepultures del Cementiri de Consell, com entre cementiris diferents. En aquest darrer cas, el 
cost del servei de trasllat s’abonarà directament a l’empresa funerària encarregada al preu 
lliure que aquesta estipuli, sense tenir el caràcter de taxa. 
4.- El dipòsit de cadàvers  fóra de la cambra frigorífica està exempt. Igualment, quan la 
conservació en cambra frigorífica sigui requerida per autoritat judicial o per l’autoritat 
sanitària, en els casos de cadàvers que hagin de ser motiu d’autòpsies o altres actuacions 
obligatòries, s’estarà exempt de la liquidació de la taxa.  
 
Article 7.- Bonificacions. 
1.- La Junta de Govern Local podrà atorgar una bonificació de fins al 100% de la taxa 
corresponent, d’acord amb el procediment i quantia resultant de l’aplicació dels barems 
establerts al Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials. 
 
Article 8.- Meritació. 
La taxa es merita simultàniament a la prestació del servei, el dia de la sol·licitud del mateix. 
 
Article 9. Gestió tributària de l’impost. 
1.-  La liquidació, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributària és 
competència exclusiva municipal 



  

2.- La recaptació de la taxa es realitzarà simultàniament amb la sol·licitud de prestació dels 
serveis. 
3.- Les bonificacions establertes a l’article 7 de la present Ordenança Fiscal seran d’aplicació 
amb caràcter previ a la liquidació de la taxa, i hauran d’estar aprovades abans del termini de 
liquidació en període voluntari. 
 
TÍTOL SEGON.- TAXA SOBRE LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC FUNERARI. 
Article 10.- Fet imposable. 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del domini públic funerari del 
Cementiri de Consell, mitjançant la concessió d’ús de sepultura, d’acord a l’article 37 del 
Reglament xx/2007, regulador del règim jurídic del servei funerari municipal i de la utilització 
del domini públic funerari. 
2.- El fet imposable de la taxa està inclòs entre els exposats a l’article 20.3, del TRLRHL 
 
Article 11.- Subjectes passius. 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques que constin com a 
titulars primers de concessions de dret d’ús de sepultures. 
2.- Als efectes tributaris, en el cas d’haver més d’un titular, s’entendrà com a titular primer el 
que determinin els cotitulars de la concessió per comú acord o, en el seu defecte, el sol·licitant 
de la concessió, d’acord als articles 41 i 54 del Reglament xx/2007, regulador del règim jurídic 
del servei funerari municipal i de la utilització del domini públic funerari.   
 
Article 12.- Quota tributària. 
1.-D’acord als articles 24.2 i 24.3.a) del TRLRHL, la quota tributària es correspon a la següent 
tarifa: 
Categories Tarifa 
a.- Ús de sepultura temporal (màxim 75 anys, renovables): 
Per cada 5 anys de concessió 35,00 € 
Per cada renovació 15,00 € 
b.- Ús de sepultura transitòria (màxim 5 anys): 
Pel conjunt dels 5 anys màxims. 380,00 € 
Per cada any que superi els 5 anys màxims. 100,00 €/any 
c.- Ús del dipòsit municipal de cendres i restes: 
Per cada 5 anys. 200,00 € 
d.- Neteja i manteniment del cementiri: 
Per sepultura d’1,5 m x 3 m 20,00 €/any 
Per sepultura de 3 m x 3 m 30,00 €/any 
Per nínxol individual (en el cas de compartir sepultures) 5,00 €/any 
e.- Transmissió de concessió, incloent la publicació al BOIB: 
Per transmissió a hereus legals, ascendents, descendents i col·laterals, fins al 
quart grau civil, i cònjuge del titular 60,00 € 
Per transmissió a cotitulars 60,00 € 
Per traspàs de drets concessionals 150,00 € 

 
Article 13.- Bonificacions. 
La Junta de Govern Local podrà atorgar una bonificació de fins al 100% de la taxa 
corresponent, d’acord amb el procediment i quantia resultant de l’aplicació dels barems 
establerts al Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials 
 
Article 14.- Meritació. 
1.- La taxa per ús de sepultura o dipòsit de cendres i restes es merita simultàniament en el 
moment de sol·licitud de la concessió, o la seva renovació. En el cas que la concessió de drets 
d’ús no es pugui efectuar per causes alienes al sol·licitant, es retornarà íntegrament la taxa 
liquidada. No obstant, si l’impediment a la concessió és per causa imputable al sol·licitant o 
titulars, s’abonarà un import mínim de 30,00 € en concepte de despeses de gestió. 



  

2.- La taxa per neteja i manteniment del cementiri es merita el primer dia de l’any natural. En 
el cas de traspàs de concessió, es podrà prorratejar per trimestres naturals. 
3.- La taxa per transmissió de concessions es merita en el moment de la sol·licitud de la 
transmissió. En el cas que no pugui efectuar-se per causa aliena al sol·licitant, s’abonaran 
només els costs de publicació dels edictes al butlletí oficial, i de l’emissió de correu certificat, 
si escau.    
  
Article 15. Gestió tributària de l’impost. 
1.-  La liquidació, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributària és 
competència exclusiva municipal 
2.- La recaptació de la taxa per ús de sepultura o dipòsit de cendres i restes es realitzarà 
simultàniament amb la presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada. 
3.- La recaptació de la taxa per neteja i manteniment del cementiri es realitzarà mitjançant 
padró fiscal, en forma de rebuts anuals. 
4.- La recaptació de la taxa per transmissió de concessions es realitzarà simultàniament amb la 
presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada. 
5.- Les bonificacions establertes a l’article 13 de la present Ordenança Fiscal seran d’aplicació 
amb caràcter previ a la liquidació de la taxa, ,i hauran d’estar aprovades abans del termini de 
liquidació en període voluntari. 
 
Disposició derogatòria única. 
1.- Amb l’aprovació definitiva de la present Ordenança Fiscal es deroguen expressament les 
següents: 
a).- Ordenança Fiscal 3/1998, reguladora de la taxa de cementiri municipal, i les seves 
modificacions. 
b).- Ordenança Fiscal 11/1998, reguladora de la taxa per conducció de cadàvers i altres serveis 
funeraris, i les seves modificacions. 
 
Disposició final única. 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, començant a aplicar-se el primer dia del bimestre natural posterior 
a la data de publicació, mantenint la seva vigència mentre no es derogui expressament. En cas 
de modificació, els articles no modificats restaran vigents. 
 
 

DILIGÈNCIA DEL SECRETARI INTERVENTOR 
ANTECEDENTS: 
1.- Descripció de l’ordenança: 
a.- Tipus: ORDENANÇA FISCAL 
b.- Número: OF  1/2007 
c.- Títol: REGULADORA DE LES TAXES SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
FUNERARIS I UTILITZACIÓ DEL DOMINI  PÚBLIC FUNERARI DE CONSELL 
2.- Aprovació provisional: 
a.- Data del Ple:  27/12/2006 
b.- Règim d’aprovació: unanimitat dels membres presents 
3.- Publicació al BOIB: 
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b.- Al·legacions:  Sense al·legacions. 
 
ACORD D’APROVACIÓ: 
1.- Aprovació definitiva: 
a.- Data:  06/02/2007 



  

b.- Règim d’aprovació: Per manca d’al·legacions, d’acord a l’article 17.3 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 
2.- Vigència de l’ordenança: 
a.- A partir del dia següent a la seva publicació al BOIB, d’acord a l’article 17.4 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 
b.- Núm. BOIB i data de publicació: 45/2007, de 24 de març. 
c.- Data de vigència: 26 de març de 2007 
3.- Règim de recursos:  
a.- Normativa aplicable: Art. 19.1, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
b.- Recurs contenciós administratiu: Davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 
de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de publicació del present acord al 
BOIB. Es pot interposar directament, però si s’ha presentat un recurs de reposició, no es podrà 
formalitzar el contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 
la desestimació presumpta del recurs de reposició. 
 
Consell,  26 de març de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretari Interventor, 
Xavier Lluís Bacigalupe i Blanco 
 


