
Ordenança Fiscal núm. 8 

 

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 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 (TRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa 
de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes 
de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 TRHL. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri 
municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments, permisos de 
construcció de panteons o sepultures, ocupació d'aquests panteons o 
sepultures, reducció, incineració, moviment de làpides, col·locació de làpides, 
reixes i guarniments, 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 convenients o s'autoritzin a instància de part. 
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels 
serveis que s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 3.- Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de 
l'autorització o de la realització del servei i, si s'escau, els titulars de 
l'autorització concedida. 
 
Article 4.- Responsables. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals  a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Exempcions subjectives. 
 
N'estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
 



Els enterraments dels asilats procedents de beneficència, sempre que la 
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap 
pompa fúnebre pagada per la família dels finats.  
 
Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. Les inhumacions que 
ordeni l'autoritat judicial i que es realitzin a la fossa comuna.  
 
Article 6.- Quota tributària. 
 
1. DRETS D'ENTERRAMENT 
  
Inscripció en els Registres Municipals de la concessió del dret funerari de 
tombes, nínxols o columbaris del Cementiri Municipal........... 31,45 € 
 
Inscripció en el Registres Municipals de la concessió del dret funerari de 
columbaris tipus  B ..................................................................31,45 € 
 
Servei del peó de la brigada en columbaris.............................39,80 € 
                
 

2. CONCESSIÓ DE SEPULTURES 
  
- Parcel·les per a panteons, per pam2 ................................. 53,85 
- Nínxols amb ossera especials ........................................... 1038,75 
- Nínxols de primera fila ....................................................... 865,70 
- Nínxols de segona fila........................................................ 865,70 
- Nínxols de tercera fila......................................................... 833,20 
- Nínxols de quarta fila.......................................................... 727,45 
- Nínxols de quinta fila.......................................................... 650,15 
- Nínxols de sisena fila ......................................................... 449,80 
- Nínxols dobles amb ossera, grup central........................... 2.605,40 
- Nínxols dobles sense ossera, grup central........................ 2.129,70 
- Nínxols dobles amb ossera, altres grups........................... 1.904,60 
- Nínxols dobles sense ossera altres grups......................... 1.731,55 
- Tomba núm. 8 ................................................................... 23.832,70 
- Tomba núm. 38.............................................................. 22.522,05 
- Tomba núm. 49.............................................................. 23.087,60 
- Panteó  núm. 8................................................................ 29.260,00 
- Panteó núm. 4 ................................................................ 19.430,75 
- Panteó núm. 1................................................................. 58.682,75 
- Panteó núm. 12.............................................................. 30.091,05 
- Tomba 2B........................................................................ 28.837,95 
 
 
3. LLOGUER DE NÍNXOLS 
 
- Per cada dos anys............................................... 86,65€ 
 
4. DRETS D’EDIFICACIÓ 



                                                                                 Euros   
- Per m2 exterior.................................................  324,45 
 
5. ÚS DE LES SALES DE VETLLA  (TANATORI MUNICIPAL)  
 
                                                                                  Euros   
 
- Utilització de les sales de vetlla............................264,39 
 
L'import serà sempre el mateix amb independència de les hores que s'utilitzi la 
sala de vetlla. 
 
6. CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI 
 
- De  panteons  i  tombes fins a 10 metres, per 
unitat i any  ........................................................ 56,75
- De  panteons  i tombes de més de 10 metres, 
per unitat i any .................................................. 114,25
- De nínxols senzills .......................................... 18,50
- De nínxols dobles ........................................... 32,10
- Columbaris ...................................................... 7,55
 
7.  EXPEDICIÓ DE TÍTOLS 
 
 Euros 
- De panteons i tombes ..................................... 10,25
- De nínxols ....................................................... 10,25
- Columbaris ...................................................... 10,25
- Duplicats ......................................................... 40,25
 
8. TRASPÀS DE TÍTOLS 
 
 Euros
- Trapàs de títols........................................... 66,65
 
9. DRETS DE TRASLLAT 
        
- Drets de trasllat................................................ 98,85
 
10.RESCAT D’UNA CONCESSIÓ. 
 
- Rescat.................................el 30% de l’import de la concessió 
 
11. COLUMBARIS 
             Euros 
- Plantes 1 i 2.................................................... 403,20
- Planta 3 .......................................................... 388,15
- Planta 4 .......................................................... 338,75
- Planta 5 ........................................................... 203,80
 



12. LÀPIDES, MARCS DE VIDRIERES I ALTRES ELEMENTS DECORATIUS 
(autorització) 
             Euros 
- Làpides.............................................................. 21,40 
 
 
Article 7.- Acreditament. 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels 
serveis subjectes a gravamen. 
 
2. En el supòsit previst en l’epígraf 6è, l’acreditament tindrà lloc l´1 de gener de 
cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
La quota anual no es pot reduir. 
 
Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 
 
1. La taxa per drets d’enterrament, expedició de títols, drets d’edificació, 
traspàs de títols, drets de trasllat, columbaris, làpides, marcs vidriera, i làpides 
columbari s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de sol·licitar la 
tramitació del document o l’expedient que es tracti. 
 
2. Per la resta de taxes de l’ordenança, 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 del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un 
facultatiu competent.  
 
Article 9.- Infraccions i sancions. 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen l'article 77 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIO FINAL: 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 8 de novembre 
de 2010, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011, i continuarà vigent mentre 
no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents.  
 
Modificacions 
Modificació aprovada en el Ple Municipal de 8 de novembre de  2010, quedant 
definitivament aprovada el 23 de desembre de 2010 i publicada en el BOP 
(número de registre 022010037910) de 31 de desembre de 2010. 
 
Arenys de Mar, 31 de desembre de 2010 
L’alcalde,              La secretària accidental, 



 
 

Ramon Vinyes Vilà       Teresa Icardo Paredes 


