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OF18. TAXA PER SERVEIS DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE DIFUNTS I ALTRES
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL
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.
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. Bonificacions
1.- Les Entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament i/o
Generalitat de Catalunya que tinguin la seu social en el municipi de Sitges i que dins les seves
finalitats estatutàries hi hagi l’atenció geriàtrica, podran bonificar-se fins el 100 % , prèvia
sol·licitud argumentada per part de la Entitat i posterior acord de la Junta de Govern Local.
2.- Podran gaudir d’una bonificació de fins el 100 % les persones que compleixin els mateixos
requisits que s’estipulen en els articles 136 i 137 de la Ordenança General de Cementiris i
Serveis Funeraris, a sol·licitud del subjecte passiu i posterior Resolució Municipal.
Article 6. Quota tributària
Els serveis subjectes a gravamen i l’import són els següents:
a)Conservació de cementiris
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La taxa dels panteons es desglossa en tres categories, d'acord amb les
seves dimensions:
Categoria "A" (grans)
Categoria "B" (mitjans)
Categoria "C" (petits)
Per cada nínxol i any (concessió o lloguer)
Columbari, Jardí de les roselles i Urna pluvial

€/any
169,50€
112,70€
87,30€
19,80€
16,20€

b) Concessió de dret funerari de sepultures a 30 anys
Cementiri de Sant Sebastià
Nínxols
Primer pis amb ossera
Primer pis sense ossera
Segon pis
Tercer pis
Quart pis a vuitè
Columbaris

2.178,30€
1.929,80€
1.929,80€
1.571,60€
1.196,80€
946,10€

Per establir el preu de la concessió dels panteons d'especial valor arquitectònic i històric del
cementiri de Sant Sebastià, l'equip tècnic de l'Ajuntament portarà a terme una valoració, tenint
en compte els m2 de superfície construïda i d'ocupació, per la capacitat de l'ossera, pel nombre
de compartiments i pels elements decoratius clàssics de que disposin, entre d'altres aspectes
que es puguin considerar rellevats.
Cementiri Les Pruelles
Nínxols primera fase:
Primer pis
Segons pis
Tercer pis
Nínxols segona i tercera fase:
Primer pis
Segon pis
Tercer pis
Columbaris
Panteons

1.860,50€
1.972,30€
1.351,10€
2.901,60€
3.082,10€
2.110,50€
953,50€
18.755,40€

La taxa de drets de renovació de concessions de sepultures caducades (article 25 de
l’Ordenança General de Cementiris vigent), corresponent a nínxols concedits a partir de l’any
1901, tindrà una bonificació del 50 % sobre la tarifa de concessió de la sepultura corresponent a
l’any en curs. En el cas de Panteons de construcció particular, tindrà igualment una bonificació
del 50% sobre la tarifa resultant del valor de la parcel·la construïda, previ informe del
departament tècnic (article 97 de l’Ordenança General de Cementiris vigent).
La taxa de drets de renovació de concessions de sepultures caducades, corresponent a nínxols
i panteons concedits a l’any 1900 i anteriors, tindrà una bonificació del 100% (article 24 de
l’Ordenança General de Cementiris vigent).
c) Concessió de dret funerari de sepultures en lloguer
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Cementiri de Sant Sebastià
Lloguer nínxols 5 anys (quart a vuitè pis)
Lloguer nínxol 2 anys (condicionat)
Renovació lloguer 1 any nínxol primer pis
Renovació lloguer 1 any nínxol segon pis
Renovació lloguer 1 any nínxol tercer pis
Renovació lloguer 1 any nínxol quart pis a vuitè
Nínxols grup Brell( condicionats 2 anys)

287,00€
114,90€
83,80€
70,40€
57,40€
57,40€
76,60€

Cementiri Les Pruelles
Nínxol 1ª Fase
Lloguer nínxol 2 anys (condicionat pis 3)
Lloguer nínxol 5 anys primer pis
Lloguer nínxol 5 anys segon pis
Lloguer nínxol 5 anys tercer pis

128,40€
383,10€
418,30€
321,00€

Nínxol 2ª i 3ª fase
Lloguer nínxol 2 anys (condicionat pis 3)
Lloguer nínxol 5 anys primer pis
Lloguer nínxol 5 anys segon pis
Lloguer nínxol 5 anys tercer pis

173,40€
515,60€
575,60€
433,80€

Cementiri Les Pruelles
Nínxol 1ª Fase
Renovació lloguer 1 any nínxol primer pis
76,60€
Renovació lloguer 1 any nínxol segon pis
83,80€
Renovació lloguer 1 any nínxol tercer pis
64,20€
Nínxol 2ª i 3ª fase
Renovació lloguer 1 any nínxol primer pis
103,50€
Renovació lloguer 1 any nínxol segon pis
114,90€
Renovació lloguer 1 any nínxol tercer pis
87,00€
**Les concessions municipals per termini de 2 anys condicionat, estan sotmeses a condició de
trasllat a un nínxol definitiu una vegada transcorregut el període mínim de segellament de la
sepultura, excepte amb els columbaris
d) Inhumacions i Exhumacions
Inhumacions efectuades en nínxols
Inhumacions efectuades en columbaris
Inhumacions efectuades en panteons
Inhumacions de cendres efectuades en el “Jardí de les roselles”
Inhumacions de cendres efectuades en “Urnes pluvials”
Condicionament de sepultures
Eliminació i gestió de residus
Condicionament per cada despulla de més
Condicionament de sepultura amb hora concertada
Inhumacions en nínxols o columbaris fora d’horari
Exhumacions efectuades en nínxols
Exhumacions efectuades en columbaris
Exhumacions efectuades en panteons

190,50€
190,50€
324,00€
350.00€
2.200,00€
81,80€
20,20€
39,40€
114,90€
272,20€
189,40€
189,40€
324,00€
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Trasllats i conducció de cadàvers :
Pack de trasllat

475,20€

e) Col·locació de làpides i altres
Permís per poder instal·lar làpides i altres
Col·locació i/o moviment làpida nínxol
Col·locació i/o moviment làpida panteó
Col·locació tires
Col·locació de gerros
Col·locació barana

57,40€
58,40€
163,60€
40,40€
17,00€
17,00€

f) Lliurament de títols
Expedició de títol
Expedició duplicat de títol

34.00€
34.00€

g) Modificació del dret funerari
1) Per cada cessió o traspàs entre pares i fills, conjugues i ascendents o
descendents en línea directa fins a dues generacions (Avis – nets o nets –
avis):
Per nínxol
Per panteó
2) Per cada cessió o traspàs entre familiars en línea col·lateral:
Per nínxol
Per panteó
3) Entre estranys, qualsevol que sigui la causa de la transmissió:
Per nínxol
Per panteó
4) Canvi de titularitat provisional

94,80€
164,60€
112,80€
219,50€
200,80€
570,00€
205,00€

h) Clausura i remissió
1) Clausura a perpetuïtat (99 anys)
Per nínxol
Per panteó
2) Remissió de drets a perpetuïtat (99 anys)
Per nínxol
Per panteó

13.829,60€
55.235,30€
13.829,60€
55.235,30€

i) Millores voluntàries
Pintar gravació làpida
Treure, netejar i col·locar làpida
Neteja i ofrena floral ( 1 vegada a l’any)
Neteja i ofrena floral (3 vegades a l’any)

50,70€
108,70€
80,80€
188,40€

j) Altres treballs "extres" a nínxols i panteons:
Per hora d'oficial paleta
Per hora de peó manobre

40,40€
36,20€

k) Sales de vetlla
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Sala de vetlla
Utilització oratori multiconfessional
sala de vetlla + oratori

472,00€
101,50€
472,00€

l) Incineració de cadàvers
Incineració de cadàvers
Incineració de restes

517,70€
382,00€

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit contemplat en l’apartat a) l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural.
La quota anual de manteniment no es prorratejarà.
2. En els supòsits contemplats en la resta d’apartats, 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 mitjançant autoliquidació quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei. Aquesta
autoliquidació tindrà un termini de pagament de 10 dies naturals.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols establerta
en l’epígraf 5è, 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, es
remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat
bancària col·laboradora.
2.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 en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies abans de
l’inici del període de cobrament.
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Article 10.- Pèrdua dels drets i retrocessió
S’entendrà abandonada la sepultura i podrà ser declarada la caducitat i revertir en aquest cas a
l’Ajuntament el dret funerari, quan hagi transcorregut el termini que estableix l’ordenança
general sense haver-ne efectuat el pagament de les taxes de manteniment i conservació, o no
s’hagi instat la transmissió a favor del legal beneficiari, després de la mort de la persona titular
(article 70 de l’Ordenança General de Cementiris vigent).
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Les sepultures de construcció municipal, que no tinguin cadàvers ni despulles, que estiguin al
corrent de pagament de taxes, que no estiguin en cap altre situació de caducitat del dret
funerari, segons allò que s’estipula a l’article 70 de l’Ordenança General de Cementiris vigent, i
que no siguin en règim de concessió temporal (lloguer), podran ser retornades a l’Ajuntament
(article 55 de l’Ordenança General de Cementiris vigent), prèvia sol·licitud motivada, abonant al
titular un percentatge de la tarifa vigent de concessió en aquell moment. Aquest percentatge
estarà comprès entre el 20% i el 70%, i es determinarà en funció dels anys que restin pel termini
de la concessió.

De les sepultures de construcció particular (panteons/capelles), se’n podrà instar la renúncia del
dret funerari, només a favor de l’Ajuntament (article 56 de l’Ordenança General de Cementiris
vigent), amb l’acompliment de les mateixes condicions fixades en el paràgraf anterior, abonant
al titular un percentatge del preu estimat en aquell moment de la superfície de sòl que ocupi la
sepultura, segons valoració efectuada pels equips tècnics de l’Ajuntament. Aquest percentatge
estarà comprès entre el 20% i el 70%, i es determinarà en funció dels anys que restin pel termini
de la concessió.
Article 11.- 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.
Article 12. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
una empresa concessionària., les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l’empresa concessionària.
2. L’empresa gestora, concessionària del cementiri, establirà els circuits administratius més
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
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
La present Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 de
desembre de 2011, modificada el 21 de desembre de 2012, el 19 de desembre de 2013, el 18
de desembre de 2014 i el 21 de desembre del 2015 tindrà efectes a partir del primer de gener
de 2016 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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