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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 els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la prestació del 
servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concessió. 
 
 
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.- Concessió de nínxols de nova construcció 
 
De 1 a fila 1.636,67€ 
De 2 a fila  1.539,59€ 
De 3 a fila 1.160,04€ 
De 4 a fila 818,90€ 
De 5 a fila 445,68€ 
Nínxol reduït 72,10€ 
 
Al sector Meridional la quota de primera fila és la senyalada com segona i a l’inrevés. 
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5.2.-Concessió de nínxols provinents de reversió  
 
5.2.1 Sector meridional  
 
 
De 1a fila 818,28€ 
De 2a fila  769,82€ 
De 3a fila 580,04€ 
De 4a fila 409,37€ 
De 5a fila 222,89€ 
De 6a fila 174,33€ 
 
 
5.2.2.- Fora del sector meridional  
 
 
De 1a fila 769,82 
De 2a fila  818,28€ 
De 3a fila 580,04€ 
De 4a fila 409,37€ 
De 5a fila 222,89€ 
De 6a fila 174,33€ 
Nínxol reduït 72,10€ 
 
 
5.2.3. Concessions breus: es poden atorgar a nínxols de 4a, 5a i 6a fila procedents de 
reversió per un període mínim de 2 anys i màxim de 5, podent-se prorrogar fins al màxim 
d’anys que estableixi el Reglament del Cementiri vigent:  
 
Concessió breu de nínxols  
 
De 4a fila 27,24€/any 
De 5a fila 14,88€/any 
De 6a fila 11,59€/any 

 
5.2.4.- Concessió de columnaris i sepultures monumentals  
Els columnaris estan formats per l’agrupació de tres nínxols, el preu de concessió serà de 
3.518,53 €. 
 
 
5.3.- Renovació de concessió: 
 
Nínxols  50% de la quota que 

correspon a la concessió 
Columnaris 1.759,24€ 
Tomba, panteó, mausoleu  596,32 € m2 
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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.  
 
5.4.- L’expedició de títol de concessió sobre sepultures se subjecta a les tarifa de 10,31€. 
 
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 de Cementiri, apart de la taxa per 
expedició de títol o llicència sobre sepultures, es meritarà la taxa per tramitació d’expedient 
de duplicat de 17,56€. 
 
 
5.5.- La tramitació de transmissió de titularitat de drets funeraris sobre sepultures estaran 
subjectes a les tarifes següents: 
 
 
 Nínxols Columnaris Tomba, panteó, 

mausoleu 
Transmissió inter vius  12,41€ 33,99€ 137,04€ 
Transmissió mortis causa 1r grau  24,66€ 70,09€ 275,06€ 
Transmissió mortis causa 2n grau  37,08€ 103,00€ 412,05€ 
Transmissió mortis causa 3r grau i ss  48,41€ 137,04€ 550,07€ 

 
En el cas de transmissió provisional s’afegeix a la tarifa corresponent 82,40€. 
 
La designació de beneficiari/a és gratuïta.  
 
5.6.- La inhumació de cadàvers i cendres, que comprèn també retirar i col·locar la llosa 
anterior a la làpida: 
 
A nínxol reduït (cendres) 72,46€ 
A  nínxol 104,49€ 
A columnari 210,07€ 
A tomba     313,53€ 
A panteó 365,75€ 
A mausoleu 416,94€ 
 
En sepultures sota terra amb boca de superfície  inferior a 4 metres s’incrementarà la tarifa 
en un 20%. 
 
 
5.7.- L’exhumació, el trasllat de restes i la reducció de restes cadavèriques dins del 
cementiri municipal, s’aplicarà la següent quota per la primera resta. 
 
 
En nínxol 63,96€ 
En columnari 127,93€ 
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En tomba 189,77€ 
En panteó 221,81€ 
En mausoleu 253,84€ 
 
 
5.8.- L’exhumació, el trasllat de restes i la reducció 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 ossera municipal 13,90€ 
A tota classe de nínxols 27,76€ 
A tota classe de columnaris 55,52€ 
A tomba / panteó / mausoleu 87,45€ 
 
A partir de la 6a. resta s’aplicarà a cadascuna el 50% de la quota anterior. 
 
5.9.- Tramitació d’autorització per col·locació de làpides. 
 
En tota classe de nínxols 21,32€ 
En tota classe de columnaris 42,64€ 
En tomba 62,98€ 
En panteó 73,59€ 
En mausoleu 83,17€ 
 
5.10.- Conservació i manteniment del recinte de cementiri: 
 
En nínxol reduït (cendres) 8,19€ 
En resta de nínxols 11,95€ 
En tota classe de columnari 34,86€ 
 
En sepultures monumentals (tombes, panteons i mausuleus) la taxa de conservació i 
manteniment serà de 12,50€/ metre quadrat, en funció dels metres quadrats de la superfície 
exterior de les mateixes. 
 
En el cas de divisió de sepultures la tarifa es calcularà dividint l’import pel nombre de 
divisions.  
 
5.11.- Per la realització de reparacions d'urgència i/o adopció de mesures de seguretat, a 
instància de part o d'ofici, quan s'hagi requerit a l'interessat i aquest no atengui el 
requeriment en el termini concedit a l'efecte, a més del cost del material utilitzat, caldrà 
satisfer per cada operari i hora 18,18€.  
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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  1.759,24€ 
Tomba, panteó, mausoleu  596,32 €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 o 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. La taxa per  concessió breu de gaudi sobre sepultures que preveu l’article 5 punt 2.4 

d’aquesta ordenança, s’abonarà d’un sol cop en concertar-se la llicència i per l’import 
corresponent al total d’anys que es concertin. 

 
3. Quan, en transmetre la titularitat concessional, es divideixi la sepultura en parts, 

(columnari, tomba, panteó i mausoleu) la taxa a satisfer per l’expedició de títol, 
article 5è punt 5.4, la satisfarà íntegre cada titular; i la taxa per tramitació transmissió 
titularitat de l’article 5è punt 5.5, la satisfarà cada titular per la part proporcional que li 
correspongui segons la divisió de la sepultura. 

 
4. Quant a la taxa de conservació i manteniment establerta a l'article 5 punt 12 

d'aquesta ordenança, el període impositiu és l'any natural i la taxa 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.  
 
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 



  

2012 

 

 
 

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 8 de novembre de 2011 i, definitivament el dia 21 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi 
de modificar-la o derogar-la. 


