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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1 Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i, de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 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 de l'esmentada llei.
Article 2 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal,
que es detallen a la tarifa.
Article 3 Subjecte passiu
Son subjectes passius contribuents, els sol·licitants de la concessió, de l’autorització o del
servei i, si s’escau, el titular de l’autorització concedida, el beneficiari, els seus hereus,
successors o persones que els representin.
Article 4 Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.
Article 5 Beneficis fiscals
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la 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 pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa
comuna.
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Article 6 Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
I. DRETS SOBRE SEPULTURES I PARCEL·LES PER A LA CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DEL CEMENTIRI
Columbaris ................ 8,73€
Nínxols ...................... 14,64€
Tombes ..................... 75,64€
Parcel·les .................. 75,64€
Panteons .................. 91,64€
II. ADJUDICACIÓ DEL DRET FUNERARI
Nínxols:
Lloguer per 2 anys
1ª fila 193,20€
2ª fila 205,68€
3ª fila 162,04€
4ª fila 124,56€
5ª fila
96,47€
Prorroga lloguer cada any (màxim 3 anys)
1ª fila 96,61€
2ª fila 102,82€
3ª fila 81,02€
4ª fila 62,29€
5ª fila 48,21€
Concessió/50 anys 1ª fila 1.676,91€
"
2ª fila 1.776,52€
"
3ª fila 1.429,02€
"
4ª fila 1.035,10€
"
5ª fila 938,66€
Columbaris:
Lloguer per 2anys 1ª i 2ª fila
“
“
3ª i 4ªfila
Prorroga lloguer cada any
1ª i 2ª fila
3ª i 4ªfila
(Prorroga màxima 3 anys)
Concessió/50 anys 1ª i 2ª fila
“
3ª i 4ª fila

64,53€
54,21€
32,29€
27,12€
730,55€
636,88€

III DRETS PER A L'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES PER A LA CONSTRUCCIÓ
DE PANTEONS
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Totes les inhumacions es faran en nínxols o sepultures, quedant prohibida la construcció
de mausoleus. Seran respectats els construïts que es podran tornar a utilitzar.
IV TRANSMISSIONS DE DRETS FUNERARIS
Transmissió mortis-causa, per mort de l'adjudicatari a favor del successor legal:
De columbaris ............... 23,44€
De nínxols...................... 34,42€
De tombes...................... 74,90€
De panteons................... 90,63€
Transmissió intervius
Si la transmissió es fa entre parents de primer o segon grau o entre persones amb vincle
familiar més llunyà o sense cap vincle familiar que fa més de cinc anys que conviuen
amb l’actual titular, regeixen els drets esmentats a l’apartat anterior augmentats en un
100%.
Si la transmissió es fa entre parents de tercer o quart grau, regeixen els drets esmentats a
l’apartat anterior augmentats en un 500%.
Si la transmissió es fa per lliure donació a persones que no tinguin cap vincle familiar
amb el titular, regeixen els drets esmentats a l’apartat anterior augmentats en un 1000%
V. TAXES PER INHUMACIONS, EXHUMACIONS, TRASLLAT O REDUCCIÓ
DE DESPULLES
Inhumacions i exhumacions i trasllat de cadàvers i despulles:
En fosa comú.......................gratuït
En nínxols...................... 34,09€
Tombes.......................... 50,85€
Panteons.......................
50,85€
En columbaris.............
20,19€
VI. PERMISOS DE COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES, TIRES I ELEMENTS
DECORATIUS
Col·locació de làpida, tira i marcs en nínxols....
41,78€
Col·locació de làpida i complements en tombes
65,16€
Col·locació de làpida i complements en panteons
65,16€
Col·locació de làpida i complements en columbaris 13,45€
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, per cada
operari i hora........ 19,97€
VII EXPEDICIÓ DE TÍTOLS
La expedició de títol, tant de primera concessió com duplicat.

19,39€

VIII EXPEDIENT DE RECERCA D’ANTECEDENTS
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Per recerca d’antecedents .............

19,39€

IX INSCRIPCIÓ DE BENEFICIARIS
Per la inscripció de beneficiaris

19,39€

Article 7 Acreditament, gestió i recaptació
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 es produeix quan
aquests es sol·licitin, concedeixen , transmeten o modifiquen.
Per la conservació i manteniment del cementiri, l’obligació de contribuir es fonamenta en
la titularitat o tinença del dret funerari.
Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de que es tracti.
Els interessats en l’obtenció d’ una llicència d’obres per manteniment de mausoleus i
panteons hauran de presentar l’oportuna sol·licitud s'acompanyarà del projecte i la
memòria i documents necessaris , autoritzats per un facultatiu competent així com de la
liquidació de les taxes corresponents.
Les quotes es recaptaran per la Tresoreria municipal, mitjançant entitats col·laboradores de
la recaptació o pel sistema que aquella determini .
Article 8 Retrocessió de sepultures
1. Per a la retrocessió de sepultures s’abonarà l’import resultant de multiplicar el preu
anual obtingut del quocient entre el valor d’adjudicació assenyalat a la tarifa en el
moment d’inici d’expedient de retrocessió i el total d’anys que restin per finalitzar la
concessió.
2. Per a la retrocessió de sepultures adjudicades a perpetuïtat s’abonarà el 60% sobre el
valor d’adjudicació assenyalat en la tarifa vigent a la data d’inici de l’expedient de
retrocessió.
3. La retrocessió del dret funerari l’ha de sol·licitar el titular i es necessari que la
sepultura estigui desocupada, en bon estat de conservació i al corrent de les taxes
corresponents. En cas que fos necessari algun tipus d’actuació per tal que la sepultura
reuneixi les condicions exigides per la seva retrocessió, el titular podrà sol·licitar que
l’Ajuntament la porti a terme. Les despeses resultants de les actuacions realitzades es
deduiran de l’import del rescat.
Article 9 Infraccions i sancions
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En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin a cada cas, hom s'ajustarà al que disposen la Llei General Tributària i
l’Ordenança Fiscal General.
Article 10 – Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a regir a partir del 1r de gener de 1992. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
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Aquesta ordenança, que consta de 9 articles, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès, a 7 de novembre de 1991, modificada pel ple de
l'Ajuntament en sessió del 26 de gener de 2012.
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