
 
 
 
Ordenança núm. 12  
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE  
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER PRESTACIÓ DEL SERV EI EN 
CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES S ERVEIS 
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
 
Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació  
 
1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per la 
prestació del servei en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local. 
 
2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
corresponent a la prestació del servei de en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local, en aquest municipi. 
 
3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma  indirecta a través de la 
mercantil  GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER SL.  
 
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, ja sigui gestionat de forma directa mitjançant 
personificació sotmesa al dret privat o mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic.  
 
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrim onial i naixement de l’obligació  
 
1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí 
regulada la prestació del servei en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  
 
2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en el 
moment en que s’iniciï la prestació del servei.  
 
Article 3. Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta 
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del servei en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, prestat per la mercantil  
GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER SL.  
 
Article 4. Tarifes  
 
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són les que 
es detallen seguidament: 
 
 
 



CONCEPTE € 

A) CONSERVACIO DE SEPULTURES A L'ANY 

Conservació de nínxols                25,38 €  

Conservació columbaris                20,93 €  

Sepultures i panteons:   

Conservació Panteó tipus a) Jorba - Dels Màrtirs - Comamala.              215,75 €  

Conservació Panteó tipus b) Central              101,53 €  

B) INHUMACIONS: 

Drets d’inhumació en Tombes              284,92 €  

Drets d’inhumació en Nínxols              192,16 €  

Trasllat dins del mateix cementiri              251,79 €  

Drets d’inhumació a columbaris              128,66 €  

Inhumació fora horari cementiri                96,07 €  

C) EXHUMACIONS 

Drets d’exhumació a tombes i panteons              146,04 €  

Drets d’exhumació a nínxol                59,64 €  

Drets d’exhumació a columbaris              128,66 €  

D) CARTA DE CONCESSIO 

A les concessions amb títol a perpetuïtat i/o propietat 
únicament s'aplicarà, en el moment de la renovació, la taxa de 
despesa reflectida al apartat: 
 
Carta de concessió per expedició, duplicats o renovació 

               27,82 €  

E) TRANSMISSIONS: 

Canvis de titularitat per herència entre familiars fins al tercer 
grau  

               58,30 €  

Canvis de titularitat per cessió/ donació gratuïta sense parentiu              576,49 €  

F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LAPIDES 

Col·locació de làpides en panteons o sepultures                56,99 €  

Col·locació de lapides en nínxols                33,13 €  

Col·locació de lapides en columbari                21,98 €  

Extracció de lapides en panteons o sepultures.  
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior 

               56,99 €  

Extracció de lapides en nínxols.  
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior 

               33,13 €  

Extracció de lapides en columbaris.  
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior 

               21,98 €  



Drets col·locació d’ornaments a sepultures.                33,13 €  

G) CONDUCCIO DE CADAVERS   

Trasllat de cadàvers dins territori de l’entitat local                26,51 €  

Trasllat de cadàvers fora del territori de l'entitat local                74,20 €  

H) DIPOSIT DE CADAVERS 

Dipòsit cadàvers o restes 24 h dipòsit general                26,51 €  

Dipòsit cadàvers o restes 24 h dipòsit individual                26,51 €  

Dipòsit per utilització per embalsamant en cadàvers                26,51 €  

I) ASIGNACIÓ SEPULTURES: 

Lloguer de nínxols per 2 anys. (condicionat)              112,65 €  

Concessió 50 anys columbari (inclou làpida) (*)              927,68 €  

Concessió nínxol 50 anys           1.684,08 €  

Renovació concessió nínxol 50 anys           1.684,08 €  

Renovació concessió nínxol 50 anys (títols perpetuïtat  
i/o propietat) 

                    -   €  

J) ALTRES 

Pack Incineració           1.158,00 €  

Gestió i eliminació de residus per cada inhumació                22,48 €  

Condicionament sepultura (inclou sudari)                72,71 €  

Condicionament per cada despulla de més                23,89 €  

Condicionament de sepultura amb hora concertada                36,36 €  

Neteja i ofrena floral nínxol:   

3 vegades/any              180,13 €  

1 vegada/any                77,18 €  

  

(*) Els elements decoratius i  inscripcions es fact uraran a part 

 
 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran 
en un 100%. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei de 
cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF. 
 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran 
els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
“K) DEVOLUCIÓ DE SEPULTURES  
 
 



1- Tarifa a abonar per la concessionària al titular per la devolució de sepultures en concessió 
amb una durada màxima de 50 anys.  
 
La columna dels anys indiquen el anys pendents de gaudir la concessió pel titular, en el 
moment de realitzar la sol·licitud. 
 
 

ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA 

1 11 21 
       
707,32 €  31     1.044,13 €  41     1.380,95 €  

2 12 22 
       
741,00 €  32     1.077,81 €  42     1.414,63 €  

3 13 23 
       
774,68 €  33     1.111,50 €  43     1.448,31 €  

4 14 24 
       
808,36 €  34     1.145,18 €  44     1.481,99 €  

5 15 

       
505,23 €  

25 
       
842,04 €  35     1.178,86 €  45     1.515,68 €  

6 16 26 
       
875,72 €  36     1.212,54 €  46     1.549,36 €  

7 17 27 
       
909,41 €  37     1.246,22 €  47     1.583,04 €  

8 18 28 
       
943,09 €  38     1.279,90 €  48     1.616,72 €  

9 19 29 
       
976,77 €  39     1.313,59 € 49     1.650,40 €  

10 

       
336,82 €  

20 

       
673,63 €  

30 
    
1.010,45 €  40     1.347,27 €  50     1.684,08 €  

 
 
2- Tarifa a abonar per la concessionària al titular per la devolució de sepultures en concessió 

amb una durada màxima de 99 anys. 
  

La columna dels anys indiquen el anys pendents de gaudir la concessió pel titular, en el 
moment de realitzar la sol·licitud. 
 
 
 

ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA 

1 21 
       
707,32 €  41 

    
1.380,95 €  61 81 

2 22 
       
741,00 €  42 

    
1.414,63 €  62 82 

3 23 
       
774,68 €  43 

    
1.448,31 €  63 83 

4 24 
       
808,36 €  44 

    
1.481,99 €  64 84 

5 25 
       
842,04 €  45 

    
1.515,68 €  65 85 

6 26 
       
875,72 €  46 

    
1.549,36 €  66 86 

7 27 
       
909,41 €  47 

    
1.583,04 €  67 87 

8 28 
       
943,09 €  48 

    
1.616,72 €  68 88 

9 29 
       
976,77 €  49 

    
1.650,40 €  69 89 

10 

       
336,82 

€  

30 

     
1.010,45 
€  50 70 90 

11 31 

    
1.044,13 
€  51 71 91 

12 32 

    
1.077,81 
€  52 72 92 

13 

       
505,23 

€  

33 
    
1.111,50 53 

    
1.684,08 €  

73 

    1.684,08 
€  

93 

    1.684,08 €  



€  

14 34 

    
1.145,18 
€  54 74 94 

15 

 

35 

    
1.178,86 
€  55 75 95 

16 36 

    
1.212,54 
€  56 76 96 

17 37 

    
1.246,22 
€  57 77 97 

18 38 

    
1.279,90 
€  58 78 98 

19 39 

    
1.313,59 
€  59 79 99 

20 

       
673,63 

€  

40 

    
1.347,27 
€  60 

 

80 

 

  

 

 
 

3- Import a abonar pel titular a la concessionària segons el tractament de les restes, si s’escau, que 
contingui la sepultura. 
 

a. Trasllat de les restes dins del mateix cementiri a ossera municipal: 0 € 
 

b. Trasllat de restes dins del mateix cementiri a nínxol municipal: Segons taxes de 
l’ordenança fiscal en vigor, dels següents conceptes. 

 
i. J) ALTRES – Condicionament sepultura (inclou sudari) 
 

ii. J) ALTRES – Gestió i eliminació de residus per cada inhumació 
 

iii. F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LÀPIDES - Extracció i/o Col·locació de 
lapides en nínxols, sepultures panteons o columbaris (segons correspongui). 

 
 

c. Trasllat de restes a un altre cementiri fora de Sant Vicenç dels Horts: Segons taxes 
de l’ordenança fiscal en vigor, dels següents conceptes. 

 
i. J) ALTRES – Condicionament sepultura (inclou sudari). 
 

ii. J) ALTRES – Gestió i eliminació de residus per cada inhumació. 
 

iii. G) CONDUCCIO DE CADAVERS - Trasllat de cadàvers fora del territori de 
l'entitat local. 

 
iv. Caixa restes.   Segons tarifa en vigor compra. 

 
v. Cost cementiri destí.  Segons tarifa en vigor destí. 

 
vi. F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LÀPIDES - Extracció i/o Col·locació de 

lapides en nínxols, sepultures panteons o columbaris (segons correspongui). 
 

d. Si volen realitzar incineració de restes. 
 

i. J) ALTRES – Pack incineració.” 
 
4. La determinació de les tarifes s’efectuarà d’acord amb les següents normes:  Segons contracte de 
concessió amb data 9 de Juny de 2006.           .  
 



5. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus de 
gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.  
 
Article 5. Gestió i recaptació  
 
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per GESTIÓ 
INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER SL. d’acord amb el que disposa el contracte de concessió 
de data   9 de juny de 2006,  en el que es regulen les relacions entre l’entitat prestadora del servei i 
les persones obligades al pagament, i s’hauran de fer efectives en els terminis que regula el 
reglament del Servei. 
 
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 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, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21  
d’octubre de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data 8 de febrer de 2022, regirà des del 
dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 


