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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.7
TAXA SOBRE SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r.- Disposicions generals
S’estableixen taxes pels serveis 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 la prestació dels serveis del cementiri municipal que es detallen
en aquesta ordenança, així com qualsevol altres que, de conformitat amb allò que preveu
les normes de policia sanitària mortuòria, sigui procedent o s’autoritzi a instància de part.
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius, en concepte de contribuent, els sol·licitants dels serveis de cementiri
que constitueixen el fet imposable.
Article 4t.- Exempció
Estan exempts del pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança:
1. Les inhumacions d’aquelles persones empadronades a Sabadell que el departament
de Serveis Socials municipal consideri convenient en funció de la seva situació
socioeconòmica.
2. Les inhumacions, exhumacions i utilització de sepultures ordenades per
l'administració de Justícia.
3. Les inhumacions de restes procedents del Consorci Sanitari Parc Taulí.
Article 5è.- Quotes
5.1.- Expedició de títols i duplicats
La taxa per expedició de títol o llicència sobre sepultures és de 11,37 €.
En el cas d’expedició de duplicat de títol de concessió o llicència sobre sepultures, quan
procedeixi d’acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri, apart de la taxa per
expedició de títol o llicència sobre sepultures, es meritarà la tarifa per tramitació d’expedient
de duplicat de 19,33 €.
5.2.- La transmissió de la titularitat de dret funerari
La transmissió del dret funerari sobre sepultures resta subjecta a les tarifes següents:
Nínxols
i
Tomba, panteó,
Columnaris
columbaris
mausoleu
Transmissió inter vius
13,67 €
37,98 €
150,85 €
Transmissió mortis causa 1r grau
27,13 €
77,15 €
302,74 €
Transmissió mortis causa 2n grau
40,80 €
113,34 €
453,53 €
Transmissió mortis causa 3r grau i ss
53,27 €
150,85 €
605,43 €
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En el cas de transmissió provisional s’afegeix a la tarifa corresponent l’import de 92,50€.
La designació de beneficiari/a és gratuïta.
5.3.- La inhumació de cadàvers, cendres i restes, que comprèn també retirar i col·locar la
llosa anterior a la làpida.
A nínxol reduït (cendres)
A columbari (cendres)
A nínxol
A columnari
A tomba
A panteó
A mausoleu

79,77 €
79,77 €
115,02 €
231,19 €
345,06 €
402,57 €
458,87 €

En sepultures sota terra amb boca de superfície inferior a 4 metres s’incrementarà la tarifa
en un 20%.
5.4.- L’exhumació, , la reducció i el trasllat de restes cadavèriques dins del cementiri
municipal, s’aplicarà la següent quota per la primera resta.
Amb retirada i col·locació de llosa, quan no
coincideix amb una inhumació:
De nínxol
115,02 €
De columnari
231,19 €
De tomba
345,06 €
De panteó
402,57 €
De mausoleu
458,87 €

Quan coincideix amb una inhumació:
De nínxol
De columnari
De tomba
De panteó
De mausoleu

70,39 €
140,79 €
208,88 €
244,13 €
279,37 €

Exhumació de cendres quan no coincideix
amb una inhumació:
De nínxol reduït
79,77 €
De columbari
79,77 €
5.5.- L’exhumació, la reducció i el trasllat de restes cadavèriques dins del cementiri
municipal, a partir de la segona fins a la cinquena, s’aplicarà la següent quota, per cada
resta a traslladar.
A l’ossera municipal
A tota classe de nínxols
A tota classe de columnaris
A tomba, panteó, mausoleu

15,29 €
30,53 €
61,13 €
96,27 €
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A partir de la 6a resta s’aplicarà a cadascuna el 50% de la quota anterior.
5.6.- Tramitació d’autorització per col·locació de làpides
En tota classe de nínxols
En tota classe de columnaris
En tomba
En panteó
En mausoleu

23,47 €
46,93 €
69,34 €
80,98 €
91,56 €

5.7.- Conservació i manteniment del recinte de cementiri
Nínxol reduït
Columbari
Resta de nínxols
Columnari
Tombes, panteons i mausoleus

9,00 €
9,00 €
17,76 €
53,22 €
13,77 €/m2 de superfície exterior

En cas de sepultures monumentals dividides la tarifa es calcularà a raó del nombre de
divisions.
5.8.- Reparacions d'urgència i/o adopció de mesures de seguretat
En cas d’haver de realitzar actuacions d’urgència i/o adopció de mesures de seguretat per
l’incompliment per part de la persona interessada del requeriment efectuat dins el termini
atorgat, a més del cost del material utilitzat caldrà satisfer 20,00 € /hora per cada operari.
Aquesta quota també s’aplicarà per a les actuacions que requereixin la intervenció dels
operaris del cementiri, a instància de part.
5.9.- Plaques columbaris
Inscripció de la placa del columbari de cendres
Col·locació de nova placa a columbari de cendres

10,47 €
11,75 €

Col·locació de nova placa amb inscripció

16,96 €

Article 6è.- Acreditament i període impositiu
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir amb l'inici de la prestació dels serveis
subjectes a gravamen, entenent-se a aquest efecte, que aquesta iniciació es produeix
amb la sol·licitud d'aquells.
2. Quant a la taxa de conservació i manteniment establerta a l'article 5.7 d'aquesta
ordenança, el període impositiu és l'any natural i s'acredita el primer dia de l'any.
La gestió es farà pel padró que es confeccionarà cada any mitjançant els antecedents i
les altes i baixes que s'hagin produït en l'exercici anterior. Els canvis de titularitat de la
concessió haguts durant l'exercici, produiran efectes a l'exercici següent.
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Article 7è.- 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
Les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal estan subjectes a l’I.V.A. vigent en cada
moment.
Disposició final
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 13 d’octubre de 2021 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2022 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi
de modificar-la o derogar-la.

