Ajuntament de Sallent
Ordenances Fiscals
Ordenança Fiscal núm.17
TAXA 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 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, 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 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa 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 dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol
altres que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria, siguin convenients o s’autoritzin a instància de part.
Article 3. 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, les titulars de l’autorització concedida.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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 40 de la Llei General
Tributària.
Article 5.- Exempcions subjectives
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.

Article 6.- Quota Tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
1. Cànon de conservació:
a) Nínxols de propietat i lloguer................................................................18,62 €
b) Sepultures de luxe propietat i lloguer...................................................64,15 €
c) Panteons de propietat i lloguer...........................................................172,47 €
2. Expedició del títol de propietat ....................................................................14,99 €
3. Transmissió de nínxol, sepultura de luxe o panteó
(segons preu de la concessió administrativa):
a) Parents de primer grau ...............................................................................5%
b) Altres transmissions ..................................................................................10%
4. Per la concessió administrativa de nínxols nous
- Unitari (inclòs expedició títol).............................................................1.560,14 €
- Columbaris (inclòs expedició títol)........................................................834,83 €
- Panteons............................................................................................5.998,90 €
- Tombes..............................................................................................5.998,90 €
5. Per la concessió administrativa nínxols usats:
- Dúplex (nínxol + ossera)....................................................................1.198,28 €
- Doble (2 nínxols + ossera).................................................................2.015,34 €
- Triples (3 nínxols + ossera) ............................................................. 2.473,07 €
6. Per lloguer de nínxols:
- Lloguer d’un nínxol sense ossera per cinc anys .................................136,65 €
- Renovació del lloguer d’un nínxol per dos anys....................................64,20 €
7. Per servei enterrament (obrir i tancar un nínxol unitari)...............................203,39 €
8. Per reducció de restes amb bossa.................................................................31,50 €
9. Per reciclatge de caixes usades.....................................................................16,52 €
10. Trasllat de restes de nínxol a nínxol.............................................................406,79 €
11. Exhumació cadàvers/restes per trasllat altres cementiris..........................451,54 €
12. Col·locació de Làpides
- Col·locació de làpida, costats i marc d'acer inox (normal)........................126,02 €
- Col·locació de làpida (normal)................................................................... 73,04 €
- Col·locació de costats (normal)................................................................. 36,89 €
- Col·locació de marc d'acer inox (normal).................................................. 36,89 €
- Col·locació de làpida doble, costats i marc d'acer inox............................153,25 €
- Col·locació de làpida (doble).................................................................... 122,63 €
- Col·locació de costats (doble).....................................................................73,79 €

- Col·locació de marc d'acer inox (doble)......................................................73,79 €
- Col·locació de làpida triple, costats i marc d'acer inox..............................183,92 €
- Col·locació de làpida (triple)......................................................................137,93 €
- Col·locació de costats (triple)......................................................................91,95 €
- Col·locació de marc d'acer inox (triple).......................................................91,95 €
13.- Rescat de nínxols als titulars de les sepultures:
- Dúplex (nínxol + ossera)..................................................................1.089,34 €
- Doble (2 nínxols + ossera)................................................................1.832,13 €
- Triples (3 nínxols + ossera) .............................................................2.248,25 €
L’import dels rescats dels nínxols als titulars de les sepultures segons l’article 39 de
l’Ordenança Municipal, es regirà per la següent taula d’amortització:
Valor sepultura
-------------------------- X anys pendents = Valor de rescat final
Anys de concessió
14.-Exhumació de cadàvers/ restes per trasllat a l’ossera general del mateix
cementiri (per cada sepultura que s’obri)..........................................................200,20€
15.- Tallar separació entre nínxols dobles o triples........................................64,19 €
16.- Serveis de paleta:
-Servei de paleta (enterrament)........................................................251,40 €
-Servei de paleta (panteons/tombes)................................................454,79 €
17.- Tanatori de Sallent
-Fins a 24h d’estada...........................................................................755,00 €
-Sala de Cerimònies...........................................................................229,54 €
18.- Gestió administrativa del cementiri.............................................................4,60 €

19.- El titular de la concessió podrà sol·licitar, quan ho desitgi, el servei de neteja de
les unitats d’enterrament a prestar per l’empresa concessionària segons disponibilitat
horària, previ pagament dels següents imports per cada actuació:
-Làpides .............................................................................................. 10,00 €
-Nínxol doble ....................................................................................... 15,00 €
-Panteó ............................................................................................... 50,00 €

Aquests serveis, quan es prestin per concessió administrativa i en la determinació de
l’import del cost del servei per determinar la taxa es tindrà en compte l’Iva suportat
pel concessionari i en conseqüència, la factura es podrà emetre de la següent
manera:
Factura: B + 0,21B = T
B + 0,21B = T

B= Base

1,21B = T

T= Taxa

B=

T
1,21

Article 7. Acreditament
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·liciten.
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons
s’acompanyarà del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un
facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà,
una vegada s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques
municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació.
Article 9. 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 disposen els articles 77 i següents
de la Llei General Tributària.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, modificada provisionalment pel Ple de 13 de novembre
de 1998, pel Ple de 12 de novembre de 1999, pel Ple de 10 de novembre de 2000, pel
Ple de 9 de novembre del 2001, pel Ple de 8 de novembre del 2002 , pel Ple de 30
d’octubre de 2003, pel Ple de 5 de novembre de 2004, pel Ple de 28 d’ octubre de
2005, pel Ple de 27 d’ octubre de 2006 i pel Ple de 25 d’ octubre de 2007 , pel Ple de 4
de novembre de 2008, pel Ple de l’11 de desembre de 2009, pel Ple de 28 d’octubre
de 2010, pel Ple de 27 d’octubre de 2011, pel Ple de 30 d’octubre de 2012, pel Ple del
21 d’octubre de 2013, pel Ple del 8 de març de 2017, pel Ple del 25 d’octubre 2017 i
pel Ple de 27 d’octubre de 2021 i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022 i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

