
 

 

Ajuntament de Taradell 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 26 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS  

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  
 
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest 
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà 
per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el 
cementiri municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present 
Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 
Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels 
serveis fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a 
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori 
espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament 
abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de 
contribuents. 
 
Article 4. Responsables 
1. Són 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. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per  aquesta taxa. 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin 
escassa capacitat econòmica. 
 
Article 6. Quota tributària 
 



 

 

1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
TARIFA I: Euros 
Epígraf primer. Venda i lloguer de drets funeraris de nínxols i columbaris:  
A) Nínxols de la zona nova del cementiri: 
Venda: 
1. Assignats  d’acord a l’ordre de numeració correlatiu establert per 
columnes de dalt a baix i per files d’esquerra a dreta. En cap cas es 
vendran drets funeraris si no hi ha inhumació de cadàver o de restes:   
2. Assignats sense l’ordre de numeració correlatiu establert per columnes 
de dalt a baix i per files d’esquerra a dreta. En cap cas es vendran drets 
funeraris si no hi ha inhumació de cadàver o de restes: 
B) Nínxols de la zona antiga del cementiri: 
Venda: 
Assignats, s’hi ha de disponibles, a elecció del comprador. En cap cas es 
vendran drets funeraris si no hi ha inhumació de cadàver o de restes: 
Lloguer: 
Assignats, s’hi ha de disponibles, a elecció del llogater per temps limitat a 
tres anys. Cas que no  hi hagués cap de disponible, es podran assignar 
per la corporació nínxols de la zona nova del cementiri: 
C) Columbaris: 
Venda: 
1. Assignats  d’acord a l’ordre de numeració correlatiu establert per 
columnes de dalt a baix i per files d’esquerra a dreta. En cap cas es 
vendran drets funeraris si no hi ha dipòsit de cendres:   
2. Assignats sense l’ordre de numeració correlatiu establert per columnes 
de dalt a baix i per files d’esquerra a dreta. En cap cas es vendran drets 
funeraris si no hi ha dipòsit de cendres: 

 
 
 
 

610,53 
 
 

1.095,00 
 
 
 

141,00 
 
 
 

71,20 
 
 
 
 

188,00 
 
 

336,00 
Epígraf segon. Venda a la Corporació de drets funeraris de nínxols i 
columbaris: 

 

Nínxols de la zona antiga del cementiri: 
Nínxols de la zona nova del cementiri: 
Columbaris: 

141,00 
610,53 
188,00 

Epígraf tercer. Col·locació de làpides, conservació i  neteja:  
A) Per cada làpida en nínxol: 1,96 
B) Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs de 
conservació i neteja, bé a instància de part bé d’ofici, quan, requerit per a 
això, el particular no atengués el requeriment en el termini concedit a 
aquest efecte, a més del valor dels materials utilitzats, s’exigirà per cada 
operari i hora: 

 
 
 

20,90 

Epígraf quart. Registre de transmissions:  
A) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió dels 
drets funeraris de nínxols o columbaris, a títol d’herència entre pares, 
cònjuges i fills: 
B) Per cada lliurament de duplicat de títol de drets funeraris de nínxols i 
columbaris: 

 
15,00 

 
15,00 

Epígraf cinquè. Manteniment:  

Per la conservació, neteja i manteniment de nínxol o columbari, a l’any: 10,00 



 

 

TARIFA II Euros 
Epígraf primer. Servei de tanatori:  
Tarifes del servei Recepció amb cerimònia 402,54 

€/servei 
Tarifes del servei número 6 644,36 

€/servei 
Tarifes del servei número 7 902,19 

€/servei 
Tarifes del servei número 8 1044,24 

€/servei 
Tarifes del servei número 9 1145,69 

€/servei 
Tarifes del servei número 10 1294,85 

€/servei 
Tarifes del servei número 11 1633,5 

€/servei 
Tarifes del servei número 12 1925,08 

€/servei 
Tarifes del servei número 14 2779,27 

€/servei 
Tarifes del servei número 15 3000,39 

€/servei 
Epígraf segon. Serveis complementaris i altres:  

Flors, centre variat 1 
50,25€/c
entre 

Flors, centre variat 2 
90,45€/c
entre 

Flors, Coixí o centre de roses vermelles o blanques 

135,68€/
coixí o 
centre 

Flors, Corona 1 
145,73€/
corona 

Flors, Corona 2 
180,90€/
corona 

Flors, Rosa vermella o blanca (unitat) 
3,02€/ro
sa 

Esqueles 

50,00€/ 
100 
esquele
s 

Esqueles a partir de 100 unitats 
0,20€/es
quela 

Recordatoris 

55-115€ 
100 
recordat
oris. 

Recordatoris a partir de 100 unitats 0,25-



 

 

0,35€/re
cordator
i 

Expedient trasllat i conversió 
83,42€/u
nitat 

Publicació esqueles periòdics 

74,11-
3494,87€
/publica
ció 

Recollida i encaixament 
127,50€/
servei 

Vestir o amortallar difunt 
35,70€/s
ervei 

Condicionament de cadàvers 
41,51€/s
ervei 

Condicionament de cadàvers amb tanatoestètica 
114,64€/
servei 

Condicionament nínxol 
156,95€/
servei 

Caixa de zinc 
179,91€/
caixa 

Vàlvula 
16,35€/u
nitat 

Tràmits 
57,78€/s
ervei 

Emissió d'esqueles per radio 

35,59-
81,79€/s
ervei 

Trasllat cadàvers, per cada Km. 0,47€/km 

Trasllat cadàvers 
62,29€/s
ervei 

Trasllat cadàvers dieta operari i dia 
81,79€/di
a 

Llençol 
34,60€/u
nitat 

Capella ardent serveis de la Mancomunitat 
301,50€/
dia 

Capella ardent/excés de  (12 hores) 
150,75€/
12 hores 

Capella ardent (us exclusiu cambra de refrigeració) 
150,75€/
dia 

Capella ardent, serveis externs 
660,78€/
dia 

Trasllat de restes dins del mateix cementiri  
314,16€/
servei 

Trasllat de restes d'un nínxol a la fossa comú 
220,32€/
servei 



 

 

Urnes de plàstic per a restes 
63,21€/s
ervei 

Urnes de fusta per a restes 
134,33€/
servei 

sudaris opacs amb cremallera 
46,03€/s
ervei 

Fundes de restes 
42,87€/s
ervei 

 
Recepció i sepultura directa al cementiri 

 
308,45 
€/servei 

Recepció i sepultura directa al cementiri amb columbaris 
183,60€/
servei 

Enterrament a Tomba o Panteó 
792,00€/
servei 

Incineració 
603,00€/
servei 

 
2. No hi ha tarifes reduïdes. 
 
3. Pels serveis complementaris que no figuren a l’epígraf segon de la Tarifa II, 
que siguin efectuats per empreses alienes, s’aplicarà el preu corresponent a la 
despesa que s’hagi d’atendre per aquest concepte. 
 
4. Les quotes que es fixen en la tarifa són per a cada servei prestat. 
 
5. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes 
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de 
Benestar. 
 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n, 3r. i 4t de la tarifa I i 
epígrafs 1r i 2n de la tarifa II, relatius a actuacions singulars dels serveis 
municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que 
s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei. 
2. En el supòsit contemplat en l’ epígraf 5è de la tarifa II, l’acreditament tindrà 
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
La quota anual és irreduïble. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
1. En els supòsits dels epígrafs 1r, 2n, 3r. i 4t de la tarifa I i epígrafs 1r i 2n de la 
tarifa II la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
Quan es sol·licita la prestació del servei,  es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable 
presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 



 

 

2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels 
nínxols establerta en l’epígraf 5è de la tarifa I, el pagament de la taxa 
s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà 
inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament 
remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el 
pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida 
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el 
seu calendari fiscal. 
 
Article 9. Notificacions de les taxes 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els 
supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què 
es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació 
resultés incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació 
complementària. 
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. 
 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Article 10.- Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa 
la Llei General Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, 
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en  
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 d’octubre de 
2018 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2019 i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 
 


