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1.09

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES
SERVEIS FUNERARIS

Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 57, 20.4. p) i concordants del R.D.L.
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix taxes per la prestació dels serveis del cementiri municipal
i altres serveis funeraris que es regulen pels articles 20 a 27 de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i per allò establert en la present ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa:
1. La prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a
enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació
d'aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides;
col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació, vigilància i manteniment dels
espais destinats al descans dels difunts.
2. Qualsevol altres serveis funeraris que, de conformitat amb el que es preveu en el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria o altra legislació aplicable, siguin convenients
o s'autoritzin a instància de part.
Article 3.- Exempcions.
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.
d)
Les autòpsies que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.
e)
Aquells que es realitzin en nínxols durant un termini de 5 anys des de la
primera intervenció.
Article 4.- Subjectes passius.
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, els seus
hereus o successors o persones que els representin.
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Article 5.- Responsables.
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 6.- Base imposable.
El cost real de l’activitat administrativa considerada en el seu conjunt constituirà la
base imposable pera a la determinació individual de la quota tributària. Les quotes
tributàries determinades individualment segons les diferents activitats que
constitueixen el fet imposable, seran les detallades a l’annex d’aquesta ordenança.
Article 7.- Acreditació.
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'autoritzi el dret funerari o
servei o des de que s'iniciï la realització dels mateixos, llevat del cas contemplat en
l'epígraf 2 i 8 de la tarifa annexa, en què l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada
any, i el període impositiu comprendrà l’any natural.
2. Així mateix l’apartat 8, de la tarifa annexa l’import es prorratejarà per semestres
naturals en els casos d’alta o baixa de la taxa.
3. En referència als serveis contemplats a l’epígraf 2 existeix la possibilitat d’avançar
l’abonament.
Article 8.- Gestió, liquidació i ingrés.
1. Els drets assenyalats en la tarifa recollida en l’annex de la present ordenança fiscal,
per concessió, permís o serveis que es prestin a sol·licitud de la persona interessada,
es meritaran des de l'instant mateix en què se sol·liciti l'expedició del títol o permís
corresponent. En aquells altres serveis que d'ofici presti l'Ajuntament en el cementiri,
els gravàmens corresponents recauran sobre els titulars de les sepultures a les quals
afecti.
2. En els arrendaments de sepultures, es faran efectius d'una sola vegada els 5
primers anys en sepultures de recuperació i els 20 primers anys en sepultures noves,
en concepte de dipòsit previ, la resta d'anys es pagaran mitjançant quotes anuals.
Transcorregut un any sense renovar el pagament de l'arrendament, les restes
passaran a ser traslladades al lloc destinat en el propi cementiri.
El termini mínim per obrir un nínxol ha de ser de dos anys, segons preveu l’article 9 del
Reglament de Policia Mortuòria.
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3. Els drets inserits a la tarifa, meritats pel servei de conservació i manteniment de
nínxols i sepultures seran exigibles cada any.
Si els concessionaris no satisfan els drets corresponents, es practicarà una nova
liquidació, la qual serà exigible en el moment de practicar una nova inhumació o
trasllat de restes, tant se val quin sigui el temps mediat des de l'últim pagament de
drets pels conceptes que es tracti, al qual efecte s'entendrà meritat el dret o taxa
corresponent. En aquest cas, en el moment en què se sol·liciti la nova inhumació o
trasllat.
Quan es tracti de concessions a perpetuïtat, si transcorren més de 5 anys a comptar
de l'últim pagament de drets o per aquest concepte i el titular o titulars de la concessió
no hagin satisfet els drets posteriors, meritats pel servei d'enterrament i manteniment
de nínxols i sepultures, l'Ajuntament requerirà personalment els interessats si fossin
coneguts, i en un altre cas per Edicte en el B.O.P. i publicació en el Butlletí Municipal,
en els que s'expressarà el nom de l'últim titular de la concessió, la seva naturalesa
(panteó, nínxol, etc...) i el seu número per a l'abonament dels drets pertinents pels
beneficiaris, hereus o afavorits; transcorreguts 60 dies l'Ajuntament quedarà autoritzat
per disposar de la sepultura, previ trasllat de les restes en el lloc del cementiri designat
amb aquest efecte.
El pagament d'aquests drets podrà fer-lo qualsevol persona per compte de les
persones interessades.
4. S'entendrà caducada tota concessió o llicència temporal, la renovació de la qual no
es demani dintre de l'any següent a la data de la seva finalització, i queda en aquest
cas facultat l'Ajuntament per traslladat les restes a un lloc designat a aquest efecte en
el propi cementiri, prèvia comunicació de l'Ajuntament.
5. Les quotes liquidades i no satisfetes en el seu moment, s'exigiran per via de
constrenyiment.
Article 9.- Notificació de les taxes.
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a la
persona interessada mitjançant una liquidació tributaria amb caràcter previ a la
prestació del servei.
2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es
notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa
d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini que es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província.
Article 10.- Infraccions i Sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General
i l'article 178 i següents de la Llei 58/2003, General Tributària.
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Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladecans a 29 de
novembre de 2012, modificada per última vegada el 27 de setembre de 2018, vigent a
partir de l’1 de gener de 2019, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Articles última modificació
Annex I
Annex II
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ANNEX I TARIFES
La tarifa en Euros a aplicar per a cada fet imposable serà la següent, expressada en
Euros:
CONCEPTE
TARIFA €
1. TOMBA/PANTEÓ
a) Dret construcció tomba o panteó, mínim
b) Per m2 de terreny ocupat per la construcció de tomba o panteó

1.495,00 €
607,00 €

c) En cas que la construcció de la tomba sigui realitzada per
4.515,00 €
l'Ajuntament o concessionària, el preu de la seva concessió serà:
d) Tomba per restes, quan la construcció de la mateixa sigui realitzada
per l'Ajuntament o concessionària, el preu de la seva concessió serà:

558,00 €

e) Columbaris, quan la construcció dels mateixos siguin realitzats per
l’Ajuntament o concessionària, el preu de la seva concessió serà:

598,00 €

2. ARRENDAMENT PER ANY, SENSE OSSERA.
Preu per làpida

175,10 €

Pis 1r.

102,20 €

Pis 1r. doble

184,00 €

Pis 2ón.

122,20 €

Pis 3r.

92,00 €

Pis 4t.

81,30 €

Pis 5è.
3. CONCESSIONS I PERMISOS

71,10 €

a) Expedició de títol de concessió, duplicat, cessió i transmissió de
drets funeraris.

13,00 €

b) Construcció, reparació i reforma de panteons i ossari nínxol

45,40 €

c) Col·locació de làpides, vidrieres, objectes d'ornament i devoció,
excepte corones i rams de flors:
a. Als nínxols, cada element

22,30 €

b. A tomba o panteó, cada element

43,20 €

c. Subministrament i col·locació de placa al “Jardí del Repòs”
4. TANCAMENT DE NÍNXOLS A PERPETUÏTAT
5. TRANSMISSIONS
1. Per herència fins al quart grau o transmissió intervius entre familiars
2. Per transmissió intervius sense ser familiar o per herència a partir
del quart grau

34,30 €
1.258,00 €
51,40 €
154,10 €
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CONCEPTE

TARIFA €

6. SERVEI D’INHUMACIÓ O EXHUMACIÓ (inclou gestió residus i
condicionament)
1. A panteó o tomba

299,90 €

2. A nínxol nou o columbari primera inhumació

163,30 €

3. A nínxol segona i successives inhumacions

257,80 €

4. Inhumació nínxol / columbari fora horari cementiri

247,50 €

5. Inhumació tomba / panteó fora horari cementiri

446,80 €

6. Condicionament sepultura amb hora concertada

49,60 €

7. TRASLLATS
Trasllat de cadàvers dintre del mateix recinte:
D'un nínxol a un altre nínxol

101,00 €

D'un nínxol a un panteó o altres

125,60 €

8. CONSERVACIÓ I VIGILÀNCIA:
1. Per nínxol i any

22,80 €

2. Columbari i any

10,80 €

3a. Per tomba o panteó (6 departaments)

170,10 €

3b. Per tomba o panteó (3 departaments)

84,60 €

9. ALTRES SERVEIS FUNERARIS
1. Neteja i ofrena (1 vegades any)
2. Neteja i ofrena nínxol (3 vegades any)
3. Inhumació al dipòsit del Jardí del Repòs
4. Espargiment cendres al Jardí del Repòs
5. Gravació del nom i dates al mur memorial
En cas de prestació del servei de Gravació al mur memorial
comportarà la bonificació del servei d’espargiment cendres al Jardí del
Repòs

35,10 €
88,10 €
Gratuït
61,60 €
164,30 €

Quan el titular d’una concessió funerària manifesti la seva renúncia a la titularitat d’un
nínxol de propietat, l’Ajuntament abonarà les següents quantitats (corresponents al
85% de la tarifa en concepte de “venda de nínxols” de l’Ordenança Fiscal de la taxa
del cementiri municipal, prevista per l’any 1997):
RETROCESSIONS DE NÍNXOLS A L’AJUNTAMENT
Tarifa/ €
Pis 1r. amb ossera

674,00 €

Pis 1r. sense ossera

647,00 €

Pis 2n. amb ossera

692,00 €

Pis 2n. sense ossera

667,00 €

Pis 3r. sense ossera

623,00 €

Pis 4t. sense ossera

583,00 €

Pis 5è. sense ossera

540,00 €
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Seran a càrrec del sol·licitant les despeses que l’originin pel trasllat de les restes
existents.
Quan es renúncia a una tomba o a un panteó, per la construcció feta, s’abonarà
l’import que estableixi la valoració dels serveis tècnics municipals.
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ANNEX II TARIFES PUNTS 3 I 8 APROVADES PER L’AJUNTAMENT DE
VILADECANS
Atès concurs de concessió adjudicat a la societat GIC de NOMBER on s’estipulava a
la “Memòria explicativa de la proposició presentada en relació als criteris d’adjudicació
del contracte amb valoració econòmica detallada i explicació tècnica de cada millora
ofertada”:
“1) Millores econòmiques relatives a la reducció de tarifes abonades per les persones
usuàries, i increment dels cànons fix i variable.
1.a) Millora en relació a la rebaixa de les tarifes a abonar per les persones usuàries
dels serveis funeraris.”
GIC de NOMBER, ofereix a partir de l’any 2010, respecte a les tarifes vigents a
l’Ordenança Fiscal del cementiri, baixar un 7% les corresponents als apartats “3”
(Concessions i vigilància) i “8” (Conservació i vigilància)...”
Atès aquest punt del concurs, les tarifes a liquidar per part del concessionari dels
serveis establerts a l’apartat 3 (Concessions i vigilància) i “9” (Conservació i vigilància),
per l’exercici 2015 son les establertes a l’annex I, que representen un 7% de la quota
inferior a les tarifes aprovades per l’Ajuntament de Viladecans.
Les quotes aprovades per l’Ajuntament corresponent als punt 3 i 8 de l’Annex de
Tarifes son:
3. CONCESSIONS I PERMISOS
a) Expedició de títol de concessió, duplicat, cessió i transmissió
de drets funeraris.

14,00 €

b) Construcció, reparació i reforma de panteons i ossari nínxol

48,87 €

c) Col·locació de làpides, vidrieres, objectes d'ornament i
devoció, excepte corones i rams de flors:
a. Als nínxols, cada element

23,96 €

b. A tomba o panteó, cada element

46,41 €

c. Subministrament i col·locació de placa al “Jardí del Repòs”

36,86 €

8. CONSERVACIÓ I VIGILÀNCIA:
1. Per nínxol i any

24,49 €

2. Columbari i any

11,64 €

3a. Per tomba o panteó (6 departaments)

182,95 €

3b. Per tomba o panteó (3 departaments)

90,92 €
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