
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8  

REGULADORA DE LA TAXA DEL 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. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del domini públic i la prestació dels serveis 
del cementiri municipal especificats 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 i successors. 

 

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. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 

 

Article 5.- Exempcions subjectives. 

 



N'estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 

 

a) Els enterraments 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.  

 

b) Els enterraments de cadàvers de persones en els que el subjecte passiu de la taxa es trobi 
en situacions d’absoluta impossibilitat econòmica, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 

 

c) Les inhumacions i/o exhumacions que ordeni l’autoritat judicial. 

 

Article 6.- Quota tributària. 

 

1. Drets funeraris a 50 anys 
 

1.1. En tombes i panteons  

 

- Terreny per a la posterior construcció funerària 289,25€/m2 

 

Per unitat d’enterrament ja construïda, d’acord amb les valoracions existents: (euros) 

 

- Tomba núm. 8 ................................................. 23.832,70 

- Tomba núm. 38................................................ 22.522,05 

- Tomba núm. 49................................................ 23.087,60 

- Tomba 2B........................................................ 28.837,95 

- Panteó  núm. 8................................................ 29.260,00 

- Panteó núm. 4 ................................................ 19.430,75 

- Panteó núm. 1................................................. 58.682,75 

- Panteó núm. 12.............................................. 30.091,05 

 

1.2. Nínxols (euros)  

 



- Nínxols amb ossera especials ........................ 1.116,35 

- Nínxols de primera fila .................................... 930,40 

- Nínxols de segona fila..................................... 930,40 

- Nínxols de tercera fila...................................... 895,50 

- Nínxols de quarta fila....................................... 781,80 

- Nínxols de quinta fila....................................... 698,75 

- Nínxols de sisena fila ...................................... 483,40 

- Nínxols dobles amb ossera, grup central........ 2.800,10 

- Nínxols dobles sense ossera, grup central..... 2.288,85 

- Nínxols dobles amb ossera, altres grups........ 2.046,90 

- Nínxols dobles sense ossera altres grups....... 1.860,95 

 

1.3. En columbaris  

 

- Plantes 1 i 2..................................................... 433,30 

- Planta 3 ........................................................... 417,15 

- Planta 4 ........................................................... 364,10 

- Planta 5 ........................................................... 326,45 

 

2. Drets funeraris inferiors a 50 anys 
 

Seran objecte del dret funerari temporal, de forma prioritària els nínxols de construcció antiga i 
en les ubicacions previstes.  

 

2.1. Nínxols  

 

 5 anys  

Euros 

15 anys 

Euros 

25 anys  

Euros  

- Nínxols de quarta fila....................................... 161,87 404,26 568,02 

- Nínxols de quinta fila....................................... 144,82 361,68 508,19 

- Nínxols de sisena fila ..................................... 100,17 250,16 351,50 



 

2.2. Columbaris  

 

 5 anys 

Euros 

15 anys  

Euros  

25 anys  

Euros 

- Plantes 1 i 2.................................................... 89,79 224,26 315,10 

- Planta 3 .......................................................... 86,45 215,90 303,36 

- Planta 4 .......................................................... 75,45 188,44 264,78 

- Planta 5 ........................................................... 67,65 168,96 237,40 

 

3. Expedició de títols i inscripcions en títols i/o registre 

 

 Euros  

- Expedició de títol de qualsevol tipus de dret funerari......... 10,70 

- Expedició de duplicat de títol .......................... 41,95 

-Inscripció de dret funerari ................................ 32,30 

-Inscripció de pròrroga ...................................... 32,30 

-Inscripció de modificacions i/o transmissions... 69,50 

 

4. Retrocessió o reversió del dret funerari: 

 

L’extinció del dret funerari implicarà el retorn de les tarifes abonades en excés. Per al càlcul del 
retorn, es tindrà en compte el valor del dret funerari, ampliació o pròrroga en el moment de la 
renúncia, depreciant-lo en una quantitat proporcional als anys transcorreguts respecte de la 
totalitat de la concessió. 

 

5.Ús de les sales de vetlla: 

 

 Euros  

Per Sala de vetlla/dia (import no fraccionable).....................    287,19 

 



6.Conservació, manteniment : 

 

6.1. Per tasques de conservació i manteniment del recinte del cementiri, tarifa anual: 

 

 Euros  

- De panteons i tombes fins a 10 metres, per unitat i any  ............ 61,00 

- De  panteons  i tombes de més de 10 metres, per unitat i any ......................... 122,80 

- De nínxols senzills .......................................... 19,85 

- De nínxols dobles ........................................... 34,50 

- Columbaris ...................................................... 8,10 

 

 6.2. Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs de conservació i neteja, bé a 
instància de part, bé d’ofici, quan requerit per això el particular no atengués el requeriment en el 
termini concedit a aquest efecte, a més del valor dels materials utilitzats: 

 

 Euros 

 - Per parella d’operaris/hora .............................................      45,80 

 

7. Inhumacions i exhumacions 

7.1 

 Euros 

-En columbari.................................................... 41,45 

 

7.2  

 Euros 

-En nínxol........................................................... 264,45 

-En tomba o panteó........................................... 639,98 

 

 8. Trasllats: 

 

 Euros 



-Obrir 1 nínxol i tapar 1 nínxol............................ 275,03 

-Obrir 2 nínxols i tapar 1 nínxol.......................... 275,03 

-Obrir 1 nínxol i tapar 2 nínxols.......................... 555,36 

-Obrir 2 nínxols i tapar 2 nínxols........................ 555,36 

-Obrir 1 nínxol i dipositar les restes a la fosa comuna.............. 275,03 

-Obrir un nínxol i dipositar les restes en panteó o tomba.......................... 666,42 

-Si el nínxol del trasllat al Panteó o tomba queda tapat, augment de..... 275,03 

 

9. Diversos 

 

9.1 

 Euros 

- Autorització de col·locació de làpida,vidre o elements 
decoratius.......................................... 

22,35 

 

9.2 

 

 Euros 

-Col·locació de làpida........................................  113,30 

- Si es necessari camió grua o excavadora, tindrà un increment de.......... 396,68 

-Pintat façanes (per cada boca de nínxol)......... 15,45 

-Reparació interior de sepultures (preu hora).... 38,63 

-Recollida i eliminació de runa de l’interior de les 
sepultures..................................................... 

58,71 

 

En el cas dels epígrafs 5, 7.2 ,8) i  9.2 la prestació dels corresponents serveis es realitza 
mitjançant concessió administrativa. D’acord amb la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’IVA, 
si procedís l’aplicació d’aquell impost s’hauran d’incrementar les tarifes corresponents. 

 

Article 7.- Acreditament. 

 



1. En els supòsits contemplats en els epígrafs relatius a actuacions singulars, la taxa 
s’acreditarà amb la concessió del dret o amb l’ inici de la prestació del serveis subjectes a 
gravamen,  encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei. 

  

2. En el supòsit contemplat en l’epígraf 6.1, l ’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i 
el període impositiu comprendrà l’any natural. 

 

La quota anual és irreduïble. 

 

Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 

 

1. En els supòsits  contemplats en els epígrafs relatius a actuacions singulars, la taxa s’exigirà 
en règim d’autoliquidació. 

 

Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 

 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per 
a determinar el deute. 

 

2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja establerta en l’epígraf 
segon, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que s’aprovi i s’anunciï al calendari 
fiscal, el qual no serà inferior a dos mesos. 

 

3.En el cas dels epígrafs 7.2) ,8) i  9.2 la prestació dels corresponents serveis es realitza 
mitjançant concessió administrativa. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa 
correspondrà al concessionari L ’import de la recaptació formarà part dels ingressos a percebre 
pel concessionari, en les condicions fixades a l’acord pel qual es va aprovar la concessió.. 

 

Article 9è.- Notificacions de les taxes 

 

1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de 
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, 
amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 



Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 

 

2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es 
notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 

 

3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 

Article 10.- 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. 

 

Disposició final  

 

Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel ple en sessió celebrada el 21 de desembre de 
2016 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents. 


