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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.7 

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

Article 1r.- Disposicions generals  
 
S’estableixen les taxes per les concessions administratives de les sepultures del 
cementiri a l’empara del previst als articles 57 i 20 del Real Decret legislatiu 2/2004 pel 
que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i de conformitat amb el què 
disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal.  

Article 2n.- Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa 
del domini públic municipal derivat de la concessió administrativa de les sepultures del 
cementiri municipal. 

Article 3er.- Subjecte passiu  
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin la 
concessió i, en el seu cas, els titulars de l’autorització concedida. 
 
Article 4t.- Exempció 
 
Estan exempts del pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança:  
 
1. La utilització de sepultures per a les inhumacions d’aquelles persones 
empadronades a Sabadell que es gestionin des del departament de serveis socials 
municipal i que es consideri convenient en funció de la seva situació socioeconòmica.  
2. La utilització de sepultures per a inhumacions ordenades per l'administració de 
Justícia. 
3. La utilització de sepultures per a les inhumacions de restes humanes procedents 
del Consorci Sanitari Parc Taulí.  
 
Article 5è.- Quotes  
 
5.1.- Concessió de nínxols, columnaris i columbaris de cendres 

Concessions per 15 
anys 

Provinent de 
reversió Sector 
Meridional 

Provinent de reversió 
fora Sector 
Meridional 

De 1a fila 477,32 € 507,35 € 

De 2a fila 507,35 € 477,32 € 

De 3a fila 359,65 € 359,65 € 

De 4a fila 253,83 € 253,83 € 

De 5a fila 138,18 € 138,18 € 

De 6a fila 108,11 € 108,11 € 
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Reduït      46,04 € 

Columbaris    339,99 € 

Columnari (3 nínxols) 2.290,73 € 

 

Concessions per 30 
anys 

Provinent de        
reversió 

Sector Meridional 

Provinent de 
reversió  fora Sector 

Meridional 

De nova 
construcció 

De 1a fila 867,89 € 922,47 € 1.937,39 € 

De 2a fila 922,47 € 867,89 € 1.822,45 € 

De 3a fila 653,92 € 653,92 € 1.373,16 € 

De 4a fila 461,51 € 461,51 € 986,83 € 

De 5a fila 251,26 € 251,26 € 527,55 € 

De 6a fila 196,56 € 196,56 €  

Reduït      83,72 € 

Columbaris    616,86 € 

Columnari (3 nínxols) 4.164,99 € 

 

5.2.- Concessions breus de nínxols 

Es pot atorgar una concessió breu per als nínxols de 4a, 5a i 6a fila procedents de 
reversió, per un període mínim de 2 anys i màxim de 5, amb la possibilitat de pròrroga 
fins el màxim d’anys que estableixi el Reglament del Cementiri vigent. 

De 4a fila 30,39 € 

De 5a fila 16,80 € 

De 6a fila 13,10 € 

 

5.3.- Concessió de sepultures monumentals 

Per a les sepultures monumentals provinents de reversió, els preus es fixen per la 
suma dels següents conceptes: 

• La superfície exterior de la sepultura ................................. 692,44 €/m2 

• El número d’unitats d’enterrament ...................................... 653,92 € unitat 

• I l’import del projecte de rehabilitació aprovat per l’Ajuntament  
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5.4.- Renovació de concessió 

5.4.1.- La renovació de concessió de nínxols i columnaris es podrà fer per un termini 
de 15 anys o per un termini de 30 anys. Les quotes que es meritaran són les 
següents: 

Nínxols i columnaris: 

Nínxols Sector Meridional Termini de 
15 anys 

Termini de 
30 anys 

De 1a fila 477,32 € 867,89 € 

De 2a fila 507,35 € 922,47 € 

De 3a fila 359,65 € 653,92 € 

De 4a fila 253,83 € 461,51 € 

De 5a fila 138,18 € 251,26 € 

De 6a fila 108,11 € 196,56 € 

 

Nínxols Fora del Sector Meridional Termini de 
15 anys 

Termini de 
30 anys 

De 1a fila 507,35 € 922,47 € 

De 2a fila 477,32 € 867,89 € 

De 3a fila 359,65 € 653,92 € 

De 4a fila 253,83 € 461,51 € 

De 5a fila 138,18 € 251,26 € 

De 6a fila 108,11 € 196,56 € 

Nínxol reduït   46,04 €   83,72 € 

 

Columnaris 
Termini de 
15 anys 

Termini de 
30 anys 

 1.123,52 € 2.042,76 € 

 

5.4.2.- La renovació de concessió de tombes, panteons i mausoleus es podrà fer per 
un termini de 20 anys o per un termini de 50 anys. Les quotes aplicables seran les 
següents: 
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Tomba, panteó, mausoleu: 

Tomba, panteó. mausoleu 
Termini de 20 

anys 
Termini de 

50 anys 

Per metre quadrat 380,83 € 692,44 € 

 

Es podrà sol·licitar el pagament fraccionat de la quota, d’acord amb la normativa que 
n’és d’aplicació. 

En totes les sepultures és obligatòria la col·locació de làpides, d'acord amb les 
estipulacions que determinin els serveis tècnics de l'Ajuntament. 

Per a la col·locació de lloses i d’altres elements ornamentals en aquestes sepultures, 
s’estarà a les estipulacions que determinin els serveis tècnics de l'Ajuntament. 

Article 6è.- Reversió de sepultures   
L’extinció, abans de termini i voluntària, del dret funerari implica el retorn de les tarifes 
abonades en excés segons el temps d’utilització de la concessió. Pel càlcul del retorn 
es tindrà en compte el valor del dret funerari (de reversió) en el moment de la 
renúncia, depreciant en una quantitat proporcional al temps transcorregut en relació al 
temps reconegut de concessió. S’ha de tenir en compte que l’abonament que 
correspongui pel termini de concessió pendent es farà efectiu en el moment de passar 
aquest dret funerari a l’Ajuntament. 

És condició prèvia a la reversió que el titular la tingui lliure de restes. 

En columnaris i sepultures monumentals, el preu sobre el que es fixarà l’import a 
abonar per la reversió en funció del què disposa l’apartat anterior és: 

Columnari 2.002,72 € 

Tomba, panteó, mausoleu 678,86 € m2 

 

Les obres de caràcter històric artístic existents a les sepultures revertiran, sense 
càrrec, a favor de l’Ajuntament al termini de la vigència del dret funerari. 

Article 7è.- Acreditament i període impositiu  
 
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir amb la concessió del dret, entenent-

se a aquest efecte, que aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud d'aquell.  
 
2. La taxa per concessió breu de gaudi sobre sepultures que preveu l’article 5.2 

d’aquesta ordenança, s’abonarà d’un sol cop en concedir-se la llicència i per l’import 
corresponent al total d’anys que es concedeixi.  
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Article 8è.- Infraccions i sancions  
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la 
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei 
general tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i 
l’Ordenança fiscal general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les 
quotes acreditades no prescrites. 
 

Disposició addicional primera 
 
Les taxes regulades en aquesta ordenança estan subjectes a l’IVA vigent en cada 
moment.  
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser modificada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2022 i, definitivament el dia 23 de desembre del 
mateix any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2023 i es mantindrà en vigor 
mentre no s'acordi de modificar-la o derogar-la. 

 


