
 

Telf: 977309200 / Fax: 977309220 / internet: www.salou.cat / e-mail: ajuntament@salou.cat / Passeig del 30 d’Octubre, 4–43840 SALOU 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS 

DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
 
Article 1 - Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 
d'acord amb el que disposen els articles del 15 a 19 del Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL) 
aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de cementiri, la qual s'ha de regir per 
la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que preveu l'article 
57 de l'esmentat TRLHL. 
 
Article 2 - Fet imposable 
 
Constitueixen fets imposables: l'atorgament de drets funeraris sobre espais i sepultures 
per a enterraments; la conservació, manteniment i neteja del cementiri; els actes 
provinents de la titularitat del dret funerari com l'expedició i canvi de títol, els 
traspassos i les modificacions, i qualsevol altre servei que sigui procedent o que, si el 
sol·licita la  part  interessada, pugui ésser autoritzat. 
 
Article 3 - Obligació de contribuir 
 
Amb caràcter general l'obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, 
transmetre's o modificar-se el dret funerari, i en lliurar-se els títols o a autoritzar-se la 
prestació del servei. 
 
Per a les taxes de conservació del cementiri, l'obligació de contribuir es fonamenta en 
la  titularitat o simple tinença del dret funerari el qual s'ha d'acreditar en les 
concessions d'obertura de la sepultura per a dur a terme qualsevol inhumació o 
exhumació, o per a la transmissió del dret funerari. 
 
Article 4 - Subjectes passius 
 
Estan obligats al pagament els  titulars del dret funerari, per actes provinents d’aquest 
dret o per la prestació del servei, i llurs hereus o successors o persones que els 
representin. 
 
Article 5 - Responsables 
 
1- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària (en endavant LGT). 
 
2- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la LGT. 
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Article 6 - Exempcions 
 
1- Estan exempts del pagament de taxes els enterraments de beneficència i les 
exhumacions ordenades per l'autoritat judicial. 
 
2- Llevat dels supòsits assenyalats, no s'ha de concedir cap exempció ni bonificació en 
el pagament de la taxa. 
 
Article 7 - Quota tributària 
 
1- Concessió de drets funeraris / caràcter vitalici:  
 
1.1) Tarifa ordinària.  
 
a) Capelles - 6 compartiments 58.826,45 € 
b) Tombes - 6 compartiments 22.223,35 € 
c) Nínxols dobles amb ossera (blocs 3 i 4) 1a planta 4.399,40 € 
d) Nínxols segona planta (blocs 3, 4 i 5) 2.513,90 € 
e) Nínxols tercera planta (blocs 3, 4 i 5) 1.194,20 € 
f) Nínxols primera planta (bloc 5) 2.193,00 € 
g) Columbaris 441,15 € 
 
1.2) Tarifa reduïda (blocs 1 i 2) 
 
c) Nínxols dobles amb ossera (blocs 1 i 2) 3.959,45 € 
d) Nínxols segona planta (blocs 1 i 2) 2.262,55 € 
e) Nínxols tercera planta (blocs 1 i 2) 1.074,75 € 
 
Rescat del dret de la concessió. L’Ajuntament podrà adquirir als particulars que ho 
desitgin, els drets funeraris contemplats als apartats anteriors per un import equivalent 
al 20% de la quota assenyalada. 
 
 
2- Lloguer de nínxols individuals 
 
 Concessió temporal 3 anys Concessió temporal 5 anys 
Tarifa ordinària   
2a planta (blocs 3, 4 i 5) 302 € 503 € 
3a planta (blocs 3, 4 i 5) 143 € 239 € 
1a planta (bloc 5) 263 € 439 € 
Tarifa reduïda   
2a planta (blocs 1 i 2) 272 € 453 € 
3a planta (blocs 1 i 2) 129 € 215 € 
 
 
En el cas de lloguer de nínxols comporta el pagament de les taxes  vigents de 
conservació, establertes en el punt 3 ,  en el moment de formalitzar el contracte de 
lloguer en un sol cop i per tot el periode del lloguer. 
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3- Conservació de sepultures i cementiri: 
 
a) Per cada capella 195,80 € 
b) Per cada tomba 150,10 € 
c) Per cada nínxol doble amb 
ossera  

65,25 € 

d) Per cada nínxol de primera 
planta  

45,07 € 

e) Per cada nínxol de segona planta 52,25 € 
f) Per cada nínxol de tercera planta 39,15 € 
g) Per cada columbari 20,55 € 
 
4- Traspàs de concessions: 
 
a) De capella 1.118,70 € 
b) De sepultura 842,20 € 
c) De nínxols 565,65 € 
d) De columbaris 145,10 € 
 
S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures, a favor dels 
parents del  titular en línia directa i col·laterals fins al quart grau, ambdós per 
consanguinitat i fins el segon per afinitat i de cònjuges i de persones que acreditin 
llaços afectius i de convivència mínima de 5 anys amb el titular  immediatament a la 
transmissió; a més de les que es defineixen a favor d'hospitals, entitats benèfiques o 
religioses amb personalitat jurídica segons les lleis. 
 
5 - Altres serveis: 
 
a) La tarifa dels serveis d’inhumació, exhumació, trasllat i reducció de restes, 

preparació de cadàvers, tanatori i altres serveis  funeraris de caràcter local, seran 
els proposats pel concessionari del servei de cementiri un cop siguin aprovats per 
l’Ajuntament. L’import d’aquests serveis els percebrà directament el concessionari. 

 
b) Per expedició i renovació de títols 56,55 € 
 
Article 8 - Acreditament  
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quant s'iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravàmens, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es 
produeix quan aquest es sol·liciten. 
 
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, on s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de 
la LGT. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal  aprovada pel Ple en sessió de data 25 de novembre de 2015,  
i publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 27 del 10 de febrer de 2016, 
començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOPT. Pel que 
fa a la vigència,  ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
 


