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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
TAXA PELS SERVEIS DE CEMENTIRIS

Article 1. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 20 a 27 i 57 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004 del 5 de març, s’estableix la taxa pels serveis de cementiris.

Article 2. Fet imposable

El constitueix la prestació dels serveis funeraris subjectes a tarifa regulats en la
present 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. Acreditació

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels
serveis subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici
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es produeix quan aquests se sol·liciten.
2. No estaran subjectes al pagament de la taxa:
a) Els enterraments dels asilats en establiments de beneficència, quan la conducció
es realitzi per compte d’aquests.
b) Previ informe de la assistència social, els subjectes passius de la taxa que no
obtinguin ingressos (en còmput anual de la unitat familiar superiors al salari mínim
interprofessional, i no siguin propietaris de bens immobles (llevat que es tracti de
l’habitatge propi sempre que el seu valor cadastral sigui inferior a 45.000,00 EUR)
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial en fossa comuna.

Article 5. Tarifes
Els serveis subjectes a gravamen i les quotes respectives són els que es fixen en la
tarifa següent:
1. Tombes
1.1 Règim general
EUR
1.1.1 Concessió, per m2.

1.655,87

1.1.2 Renovació, per m2.

827,93

1.2 Nínxols. Règim general
Sense làpida

Primer pis amb ossera

2 anys
EUR

5 anys 25 anys
EUR
EUR

179,86

346,06 1.895,67
1.753,04

Primer pis sense ossera
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Segon pis

1.895,67

Tercer pis

1.491,46

Quart pis

915,59

Cinquè pis

615,84

Sisè pis

462,32

Amb làpida

Primer pis amb ossera

2 anys

5 anys 25 anys

EUR

EUR

179,86

346,06 2.139,96

EUR

Primer pis sense ossera

1.997,42

Segon pis

2.139,96

Tercer pis

1.735,81

Quart pis

1.159,92

Cinquè pis

860,18

Sisè pis

707,57
EUR

1.3 Columbaris
Primer pis

681,23

Segon pis

567,69

Tercer pis

454,17

2. Enterraments, inhumació, exhumació, reinhumació.

2.1 En tomba

EUR
222,55

2.2 En nínxol

104,45

2.3 En fossa comuna

16,36

2.4 Cendres en columbari

34,15
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2.5 En nínxol (2 o més restes)

156,68

3. Reducció de restes a nínxols i tombes
EUR
3.1 Reducció de restes en tomba i/o preparació per a enterrament

157,13

3.2 Reducció de restes en nínxol i/o preparació per a enterrament

129,88

3.3 Reducció de restes en nínxol amb trasllat de les restes a l’ossera
261,60
comuna
4. Làpides i tires, marcs i adornaments
EUR
73,58

4.1 En tomba

37,26
4.2 En nínxols, sigui el pis que sigui, per cada una
4.3 Quan la làpida cobreixi més d'un nínxol es pagarà la quota que
correspongui d'acord amb la tarifa procedent, per cada nínxol arran 37,26
de terra, la sortida del qual no podrà excedir de 30 cm
4.4 L'extracció per gravar inscripcions o per inhumacions i col·locar
37,26
novament la làpida al nínxol
73,58
4.5 En tomba
12,19

4.6 En columbari

Els drets assenyalats en aquest epígraf cobreixen la tramitació de l'autorització
municipal i la supervisió municipal de les obres.
5. Sala de dipòsits
EUR
Pel dipòsit d'un cadàver a instància de part
6. Cartes de concessió
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EUR
6.1 Per cada original per a tomba o nínxol

19,97

6.2 Per cada duplicat tant de tomba com de nínxol
6.3 Per autorització de canvi de titular en la concessió a favor dels
hereus
6.4 Per canvi de titularitat de concessió funerària intervius, per
donació
6.5 Per canvi de titularitat de concessió funerària a favor de dipositari
(amb publicació)

64,51
64,51
64,51
124,05

En cas de concessió d'un nínxol llogat, els lloguers satisfets es deduiran del preu a
satisfer per la concessió.
7. Construcció i decoració de sepultures
EUR
7.1 Pel permís de decoració i construcció es pagarà sobre el
pressupost del projecte, que es presentarà amb els plànols de l'obra i 10%
sense perjudici del que en resulti de la valoració de l'obra
31,78
7.2 Mínim per als projectes de construcció
7.3 Mínim per als projectes de decoració

8,37

8. Conservació i adornament de cementiris
Pels nínxols i tombes, tant si són de concessió com de lloguer, se satisfaran per
cadascun, anualment, les taxes següents:
EUR
8.1 Tombes, per metre quadrat

19,07

Nínxols:
8.2 Primer pis amb ossera

39,97

8.3 Primer pis sense ossera

36,35

8.4 Segon pis

39,97
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8.5 Tercer pis

31,77

8.6 Quart pis

19,07

8.7 Cinquè pis

13,64

8.8 Sisè pis

10,90

8.9 Nínxol de lloguer, sigui del pis que sigui, i amb ossera o sense

13,64

Columbaris
8.10 Primer pis

12,47

8.11 Segon pis
8.12 Tercer pis

10,40
8,34

Aquesta quota tindrà una bonificació del 95 % en el cas de sepultures que hagin
estat catalogades com a béns d'interès cultural, a petició de la part interessada.
9. Rescat de nínxols per part de l'Ajuntament
L’ajuntament per raons d’interès públic podrà rescatar la concessió funerària,
segons el paràmetres següents:
Si és nínxol a perpetuïtat el 50% del preu de concessió segons l'ordenança fiscal
vigent. Si la concessió és temporal s'aplicarà la fórmula següent:
Taxa vigent
40
----------------------------- x anys restants x ------nre. anys concessió
100

Article 6. Gestió

1. S’estableix el sistema d’autoliquidació; per tant, els interessats presentaran,
juntament amb la sol·licitud del servei, la documentació acreditativa del fet
imposable i de les bases imposable i liquidable, i hi adjuntaran el justificant del
pagament, sense el qual no s’admetrà.
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2. Els òrgans gestors giraran, si escau, la liquidació complementària d’acord amb
les dades consignades a la declaració, documents adjunts i antecedents existents a
l'Administració, i instruiran l’expedient sancionador si el subjecte passiu hagués
incorregut en infracció tributària.
3. En cas que els serveis que se sol·licitin comportin una continuació del fet
imposable, l’autoliquidació produirà l’alta al registre, padró o matrícula
corresponents, circumstància que es farà constar a l'imprès d’autoliquidació i que
servirà de notificació, per a la qual cosa es practicarà la notificació de les quotes
successives en la forma establerta a l’ordenança fiscal general.
4. Quan el fet imposable tingui una durada superior a la anual el cobrament de les
quotes successives serà objecte de padró i s’acrediten el primer de gener de cada
any.

Disposició Addicional
Única. En tot el que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança,
regiran les normes de l'Ordenança fiscal general i les disposicions que, si escau, es
dictin per a la seva aplicació.

Disposició final
Única. Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no
s’acordi modificar-la o derogar-la. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats mantindran la seva vigència.
Les modificacions d’aquesta ordenança es van aprovar definitivament per
acord de l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre de 2014, publicades al BOP
de Barcelona núm. registre 022014031667, de data 9 de desembre de 2014 i
tindran efecte a partir del dia 1 de gener de 2015.
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