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Ordenança fiscal núm. 3.9  
 

TAXES PER SERVEIS DE CEMENTIRIS I CREMACIÓ 
 
Art. 1r. Disposicions generals. 1. D’acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è del 
mateix text refós, s’estableixen taxes per la gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de 
cementiris i cremació que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

2. Aquesta Ordenança s’aplicarà als cementiris de Poblenou, Sant Andreu, les Corts, Sants, 
Sarrià, Sant Gervasi, Horta i també al recinte funerari de Collserola i al recinte funerari de Montjuïc.  

 
Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen fets imposables: 
1. L'atorgament de concessions temporals pel que fa a sepultures a 15 anys, 30 anys, 50 anys i 

a 99 anys. 
2. L'atorgament de lloguer de sepultures per a enterraments. 
3. La preparació prèvia de la sepultura, inhumació, exhumació, reducció de restes i trasllat de 

cadàvers, restes i cendres i l'obertura de sepultures. 
4. L'atorgament d’autoritzacions d'entrada i llicències de col·locació d'elements decoratius i 

d’obres menors i de reforma i manteniment de sepultures i altres. 
5. La conservació i neteja de vials, xarxa de clavegueram, jardineria i edificis dels serveis de 

cementiris. 
6. Actes dimanants de la titularitat del dret funerari. 
7. L'atorgament de llicències d'obres per a construccions funeràries. 
8. La cremació. 
9. El tractament dels residus generats a les instal·lacions dels cementiris i crematoris derivats de 

les operacions d’inhumació i cremació. 
 
Art. 3r. Subjectes passius. Estan obligats al pagament de les taxes, els adquirents dels drets 

funeraris, els seus titulars o tenidors o els sol·licitants, segons que es tracti de primera adquisició o 
posteriors transmissions de drets funeraris, d'actes dimanants del dret funerari, o de la prestació 
dels serveis.  

 
Art. 4t. Exempcions. Estan exempts del pagament d’aquestes taxes: 
a) Les inhumacions de cadàvers en situacions d'escassa capacitat econòmica, de tal manera 

que els ingressos íntegres siguin inferiors als que estableix la legislació vigent com a salari mínim 
interprofessional. 

b)    Les exhumacions ordenades per l'autoritat judicial. 
c) Els pensionistes amb pensió mínima i sense altres béns econòmics estan exempts 

únicament de les taxes de l’epígraf V de les tarifes. 
d) Les obres de restauració o reparació de sepultures amb valor històric o artístic. 
 
Art. 5è. Base imposable. Per la determinació de la base imposable es tindrà en compte el 

següent: 
1. El tipus de la sepultura. 
2. En les obres de construcció de panteons: el volum expressat en metres cúbics de la cripta i 

de la construcció en alçada, computat segons les prescripcions d'aquesta Ordenança, i la vorera 
circumdant expressada en metres quadrats. 

Per al càlcul del volum en la construcció de panteons, s'hauran de tenir en compte les normes 
següents: 

a) El volum de la cripta es deduirà pel d'un prisma, les cares del qual són els paraments 
exteriors de les parets, i les bases, el pla superior de fonamentació l’una, i el de la rasant o 
l'horitzontal intermèdia l’altra, si la rasant és inclinada. 

b) El volum exterior es deduirà pel d'un prisma, la base del qual serà la superfície ocupada, i 
l’alçada, la distància entre el pla de rasants (o l'horitzontal intermedi) i el punt més alt de coronació. 
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3. En obres de construcció d’arc-coves: el volum expressat en metres cúbics en cripta i en cova 
i la façana circumscrita expressada en metres quadrats. 

Per al càlcul dels volums i de la superfície de la façana en la construcció d'arc-coves, s'haurà de 
tenir en compte: 

a) El volum de la cripta es deduirà pel d'un prisma, on la seva base serà la superfície concedida, 
i l'alçada, la distància entre el pla superior de fonamentació i el nivell del paviment interior. 

b) El volum de l'interior es deduirà pel d'un prisma, on la seva base serà la superfície concedida, 
i l'alçada, la distància entre el paviment i el punt més alt del intradós de la volta. 

c) La superfície de la façana es deduirà per la d'un rectangle circumscrit a ella, on el seu costat 
inferior serà el de la seva rasant o bé el de la mitjana horitzontal. 

 
Per als altres supòsits continguts a les tarifes s’estarà al que resulta de l’annex d’aquesta 
Ordenança. 

 
Art. 6è. Quota. Les tarifes de les taxes a satisfer són les que es detallen en l’annex. 
 
Art. 7è. Classificació de sepultures. A l’efecte de l’aplicació de les tarifes de les taxes, les 

sepultures es classifiquen de la manera següent: 
 

GRUP I.  
SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ MUNICIPAL. Concessions per a 15 anys, 30 anys, 50 anys. 

Sepultures construïdes en blocs de diversos departaments superposats 
Subgrup A. Comprèn els nínxols, columbaris cineraris, osseres individualitzades i similars. 
Subgrup B. Comprèn els sarcòfags  
 

GRUP II. 
 SEPULTURES DE CONSTRUCCIO MUNICIPAL Concessions per a 15 anys, 30 anys i 50 anys 

Subgrup A. Tombes sense cripta, hipogeus, cipus menors, columbaris de numeració romana, 
egipcis, bizantins, etruscs, loculis, així com les tombes menors i d’estela grega i les de tipus 
americà. 

Subgrup B. Hipogeus arc-solis, d’estil romànic, cipus majors així com les tombes especials, 
d’estela rústica i similars. 

 
GRUP III 

SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ MUNICIPAL. Concessions per 99 anys. 
A aquest grup pertanyen els mausoleus i sepultures en recintes especials 

 
GRUP IV. SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ MUNICIPAL O PARTICULAR. Concessions per 99 
anys. 

Panteons, arc-coves i similars de diversos compartiments 
 

GRUP V. Comprèn els solars amb titularitat municipal o particular. 
 

DISPOSICIONS GENERALS: 
L’atorgament de la concessió temporal d’una sepultura suposarà l’obligació de col·locar-hi una 

làpida. 
Qualsevol sepultura compresa en els grups abans indicats pot ser adjudicada, a petició de part 

interessada, sense necessitat d’inhumació immediata, si n’existeix disponibilitat. 
El termini de les sepultures de concessió a 15 anys començarà a comptar a partir de la primera 

inhumació feta en la concessió esmentada. 
A qualsevol sepultura que no estigui definida en aquesta Ordenança li serà aplicada la taxa que 

per analogia correspongui a una altra sepultura de característiques similars. 
 
Art. 8è. Retrocessió de sepultures. 1. Per a la retrocessió de sepultures amb concessió a 

perpetuïtat s’abonarà el percentatge que correspongui segons la taula adjunta sobre el valor 
d'adjudicació, segons tipus de sepultura, assenyalat en la tarifa vigent a la data d'inici de l'expedient 
de retrocessió: 
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Sepultures que hagin estat utilitzades: 
– Grup I: 75% 
– Grup II i successius: 55% 
Sepultures que no hagin estat utilitzades: 
– Grup I: 85% 
– Grup II i successius: 65% 
2. Per a la retrocessió de sepultures amb concessió de caràcter temporal, s'aplicaran els 

percentatges assenyalats a continuació, descomptant al resultat la proporció dels anys 
transcorreguts respecte de la totalitat de la concessió (15, 30, 50 o 99 anys) 

Sepultures que hagin estat utilitzades: 
– Grup I: 65% 
– Grup II i successius: 45% 
Sepultures que no hagin estat utilitzades: 
– Grup I: 75% 
– Grup II i successius: 55% 
3. En el cas de retrocessions de sepultures del grup IV que es trobin en estat ruïnós, o en mal 

estat de conservació, es valorarà únicament el solar detraient, en el seu cas, el cost de la seva 
adequació. 

Són condicions prèvies a la retrocessió que les sepultures estiguin desocupades i que la sol·liciti 
el titular. Amb aquest fi s’hauran de tramitar, a càrrec del sol·licitant, les operacions de transmissió 
de titularitat, trasllat o incineració de restes segons la present Ordenança. 

La quantitat a percebre pel titular de la sepultura de concessió a perpetuïtat, deduïdes aquestes 
taxes, no serà inferior a 226,64 €. 

 
Art. 9è. Meritació i període impositiu. 1. Les taxes, amb caràcter general, es meritaran en el 

moment de presentar la corresponent sol·licitud i l’obligació de contribuir neix en concedir-se, 
prorrogar-se, transmetre’s o modificar-se el dret funerari i en expedir-se els títols. 

2. La taxa per a la conservació i neteja es merita l’u de gener de cada any i tant els períodes 
impositius com de pagament coincideixen amb l’any natural. 

3. Les persones interessades a obtenir una exempció, hauran de presentar l’oportuna sol·licitud, 
aportant la documentació necessària, d’acord amb l’article 4t de la present Ordenança fiscal. 

 
Art. 10è. Normes de gestió i recaptació. 1. La gestió i la recaptació de les taxes serà 

realitzada per Cementiris de Barcelona, SA. 
     2. Les taxes se satisfaran en els terminis següents: 

a) En les concessions temporals, abans de l'ús o de la utilització. 
b) En les concessions temporals amb pagament a terminis de sepultures del grup II i successius, 

se satisfarà el percentatge del 60% de la taxa a l’acte de concessió formalitzant-se mitjançant 
contracte per satisfer el 40% restant, amb dos pagaments anuals del 20% cadascun. 

c) En l’atorgament de llicències, la taxa se satisfarà en el moment de la seva sol·licitud. 
d)La taxa per la conservació i neteja s’haurà de fer efectiva dins de l’any natural corresponent a 

l’exercici meritat. 
3. En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança fiscal general. 
 
Art. 11è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se al que es disposa a l’Ordenança fiscal general. 
 
Disposició addicional. Les taxes seran augmentades amb el percentatge que estableix la 

legislació sobre l'impost del valor afegit. 
 
Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell 

Municipal en data 17 de desembre de 2010 començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2011 i 
continuarà vigent mentre no se n’acordi la derogació o modificació. 
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A N N E X 
 

TARIFES 
 
Epígraf I.  Concessió temporal de dret funerari 
La taxa a satisfer per la concessió de dret funerari a les sepultures referides en l'article 7è és la 

següent: 
 
1.1 Sepultures del Grup I 
Subgrup A 15 anys 30 anys  50 anys  
Nínxols:  € 
Sepultures de 1r. pis 679,50 952,07 1.279,66 
Sepultures de 2n. pis 726,40 1.017,77 1.367,98 
Sepultures de 3r. pis 632,57 886,29 1.191,27 
Sepultures de 4t. pis 458,08 641,84 862,68 
Sepultures de 5è. pis i superiors 415,41 582,05 782,32 
 
Columbaris cineraris: 
– Destinats per a una sola inhumació 248,69 348,44 468,34 
– Destinats a diverses inhumacions 458,40 642,24 863,29 
 
Columbaris cineraris en recintes especials: 
– Destinats per a una sola inhumació 298,42 418,13 562,00 
– Destinats a vàries inhumacions 550,09 770,74 1.035,95 
– Tipus tomba 729,55 1.022,20 1.373,92 
– En espais singulars 815,23 1.142,30 1.535,28 
 

– Conversió nínxols d'alçada màxima amb osseres 187,73 263,04          351,32 
 

Subgrup B  
Als sarcòfags, sigui quina sigui la seva situació, se'ls aplicarà la taxa corresponent al pis segons 

la classificació dels nínxols del Subgrup A, més els complements per excés de façana i per nombre 
de compartiments addicionals, si s'escau. 

 
Complements aplicables a totes les sepultures del Grup I:  
– Per tenir ossera a diferent nivell 130,32 182,58 245,42 
– Per excés de façana (entrada major d'1 m2) 422,72 592,30 796,10 
– Per cada compartiment addicional 422,72 613,17 796,10 
Sepultures de mides especials: Per calcular la taxa de concessió temporal, s'aplicarà la taxa que 

correspongui al pis on estigui situat, afegint-hi el complement per "excés de façana". Per calcular la 
taxa de concessió temporal de nínxols unificats (de 1r i 2n pis exclusivament) es sumarà l'import 
d'adjudicació de les dues sepultures i s'hi afegirà un 20%. 

 
1.2 Sepultures del Grup II  
Subgrup A 
    15 anys 30 anys 50 anys  
Un compartiment sense làpida € 
– Tombes sense cripta     972,83 1.363,08 1.832,11 
– Hipogeus cipus menors i columbaris de numeració romana 1.254,81 1.758,16 2.363,13 
– Hipogeus egipcis, bizantins, etruscos i loculis 1.409,22 1.974,51 2.653,92 
– Tombes menors 2.048,02 2.869,54 3.856,91 
– Tombes a terra tipus americà Cementiri de Collserola 2.117,09 2.966,32 3.986,99 
Complements aplicables 
– Per cada compartiment addicional 563,61 789,70 1.061,42 
– Per tenir ossera 281,56 394,50 530,25 
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Subgrup B 
    15 anys 30 anys 50 anys  
Un compartiment sense làpida 
– Hipogeus arc-solis, d'estil romànic, loculis 
    tipus A i C i cipus majors  1.291,28 1.802,93 2.436,38 
Complements aplicables 
– Per cada compartiment addicional 579,99 809,80 1.094,32 
– Per tenir ossera 289,75 404,55  546,69 
 
Un compartiment sense làpida 
– Tombes especials, majors i d'estela rústica 1.001,12 1.397,79 1.888,90 
Complements aplicables 
– Per cada m² o fracció de superfície ocupada 433,99 605,93 812,75 
– Per cada compartiment addicional 866,85 1.210,33 1.635,58 
– Per tenir ossera 289,75  404,55 546,69 
 
Complements aplicables a les sepultures del grup II 
Per disposar d'un element decoratiu s'aplicarà un augment de valor de fins al 100%. 
 
1.3 Sepultures del Grup III 
Mausoleus en el recinte funerari de Collserola 
  1 Compartiment 2 Compartiments 
––  Sepultures de 1r  pis 4.725,48 6.630,19  
– Sepultures de 2n pis 4.974,16 6.979,14 
– Sepultures de 3r  pis 4.476,76 6.281,23 
– Sepultures de 4t pis 4.228,05 5.932,27 
 
Mausoleu sarcòfag  

    (per compartiment) 8.402,51 
 
1.4 Sepultures del Grup IV 
Panteons 

  Taxa d'adjudicació 12.189,81 
  Per m² de superfície, fins als 6 primers m² 1.058,19 
  Per m² que passi de 6 1.692,74 
  Per compartiment 1.640,14 
  Per tenir ossera 818,05 

Arc-Cova /Arc-Capella 
  Taxa d'adjudicació  8.915,26 
  Per m² d'ocupació 1.056,05 
  Per compartiment  1.635,37 
  Per tenir ossera 818,05 

 
Complements aplicables a les sepultures anteriors 
Per disposar d'un element decoratiu s'aplicarà un augment de valor de fins al 100%. 

 
1.5 Sepultures del Grup V 
Solars  

  Per m² de superfície, fins als 6 primers m² 1.058,19 
  Per m² que passi de 6 de superfície 1.692,74 
  Per m² de major superfície subterrània 635,47 
 
Epígraf II. Lloguer anual de sepultures: 

La taxa a satisfer per la concessió en lloguer del dret funerari de les sepultures, incloent-hi els 
drets de conservació, és la següent: 

 
 Grup I, Subgrup A nínxols i Subgrup B sarcòfags per enterrament 

– Sepultures 1r pis 111,27 
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– Sepultures 2n pis 120,53 
– Sepultures 3r pis 102,02 
– Sepultures 4t pis 67,42 
– Sepultures 5è pis i superiors 58,92 
En el cas de produir-se la concessió en lloguer del dret funerari per un període de 5 anys (i 
només per aquest període de concessió) la taxa a satisfer, incloent-hi els drets de conservació, 
serà de: 
– Sepultures 1r pis 445,06 
– Sepultures 2n pis 482,10 
– Sepultures 3r pis 408,09 
– Sepultures 4t pis 269,66 
– Sepultures 5è pis i superiors 235,67 
 
Grup II, Subgrup A tombes sense cripta, hipogeus, cipus menors columbaris de 

numeració romana, egipcis, bizantins, etruscs, loculis, tombes menors, d’estela grega i 
tombes americanes 

Tombes sense cripta 164,89 
Hipogeus cipu menor i columbaris de numeració romana 212,67 
Hipogeus egipci, bizantí, etruscs i loculi 238,86 
Tombes menors 348,19 
Tombes a terra tipus americà cementiri de Collserola 358,83 
Complements aplicables 
Per cada compartiment addicional 95,53 
Per tenir ossera 47,72 
 

Pels serveis funeraris en els quals es compleixi el requisit de declaració comprovada de manca de 
recursos, de tal manera que els ingressos íntegres siguin inferiors als que estableix la legislació 
vigent com a salari mínim interprofessional, s'aplicarà una bonificació de 267,43€ per a la primera 
inhumació i el lloguer durant cinc anys d'un nínxol de 5è pis o superior en alçada, quan la petició 
d'enterrament sigui feta per una persona física familiar del difunt o en els casos previstos en la Llei 
10/1998, de 15 de juliol.  
 
Epígraf III. Preparació prèvia de la sepultura, inhumació, exhumació, reducció de restes i trasllat 
de cadàvers, restes i cendres i obertura de sepultura 

 
3.1 Preparacions prèvies de la sepultura, inhumacions i exhumacions. 
     € 
Preparació prèvia de la sepultura: 
– Sepultures del Grup I 30,39 
– Sepultures del Grup II 60,78 
– Sepultures del Grup III 121,56 
 
Inhumació i exhumació de cadàver, incloent-hi, si s'escau, la col·locació de la làpida: 
– Sepultures del Grup I 165,32 
– Sepultures del Grup II 236,09 
– Sepultures del Grup III i successius 539,04 

 
S'aplicarà el 50% de la taxa d'inhumació/exhumació en el cas de restes o cendres. 
 
Inhumació de les cendres en espais destinats a tal efecte 96,81 
L’espargiment de les cendres per la família en el Jardí d’Espargiment serà sense càrrec 
L’espargiment de les cendres per la família en el Bosc d’Espargiment serà sense càrrec 
 
En cas de trasllat de diversos cadàvers, restes o cendres, per a la inhumació i exhumació, se 
satisfarà per sepultura el que estableixen les taxes dels apartats anteriors fins a un màxim de:  
– Sepultures del grup I 342,77 
– Sepultures del grup II 481,19 
– Sepultures del grup III i successius 1.082,39 
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Sol·licitud de data d’inhumació de difunts 
  (cada recerca individual per un màxim d’1 any i cementiri) 10,13  
 
3.2 Reducció o preparació de cadàvers o restes 
Taxes a satisfer per reducció de restes o preparació de cadàvers, restes o cendres per a ser 

traslladats fora del cementiri. 
– Sepultures del Grup I 51,21 
– Sepultures Grup II (per compartiment) excepte tombes a terra tipus 
     americà 99,48 
– Tombes Americanes 216,62 
– Sepultures Grup III i successius (per compartiment) 170,35 
 
3.3 Trasllats 
En el trasllat de cadàvers, restes o cendres dins del mateix cementiri, qualsevol que en sigui el 
nombre la taxa a satisfer serà el 40% dels drets d'inhumació/exhumació. 
 
3.4 Obertures 
En l'obertura d'una sepultura, que no inclogui inhumació o exhumació de cadàvers, restes o 

cendres, la taxa a satisfer serà el 25% de la taxa d'inhumació/exhumació. 
 
Epígraf IV. Autoritzacions i llicències d'entrada d'elements decoratius, i d’obres menors de 
reforma i de manteniment i altres 

€ 
Sepultures del Grup I 
Subgrup A: Nínxols i similars 
  
– Autorització d'entrada i col·locació de làpides, 

tires, marcs, gerros i inscripcions 11,48 
– Autorització d'entrada i col·locació de sòcols 

(excepte en façana de pedra natural o artificial) 23,50 
– Autorització d'entrada i col·locació de voreres 

(obligatòriament enrasat amb el paviment 
existent/mides 70x30cm.) 23,50 

– Petits arranjaments o millores 23,50 
– Revestiment de la façana amb aplacat de 

pedra marbre o granit (excloent-ne les façanes de 
pedra natural o artificial/mides entre mitjaneres 70,40 

– Autorització d'entrada i col·locació de 
jardineres amb rodes (obligatòriament amb rodes i 
mides autoritzades 70x20,20cm.) 88,23 

– Per excés de façana 70,40 
 
Subgrup B: Sarcòfags   
– Autorització d’inscripcions i gerros   11,48 
– Autorització d'entrada i col·locació de làpides, 

tires, marcs  22,96 
– Autorització d'entrada i col·locació de sòcols 

(excepte en façana de pedra natural o artificial) 46,99 
– Autorització d'entrada i col·locació de voreres 

(obligatòriament enrasat amb el paviment 
existent/mides 140x30cms.) 46,99 

– Petits arranjaments o millores 46,99 
– Revestiment de la façana amb aplacat de 

pedra marbre o granit (excloent-ne les façanes de 
pedra natural o artificial/mides entre mitjaneres 140,81 

– Autorització d'entrada i col·locació de  
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jardineres amb rodes (obligatòriament amb rodes i 
mides autoritzades 120x20x20cms.) 

 
176,47 

 
Sepultures de Grup II:  
– Autorització d’inscripcions 22,95 
– Autorització d'entrada i col·locació de elements 

decoratius 88,23 
– Petits arranjaments o millores 46,99 
– Revestiment parcial dels paraments exteriors 

amb aplacat de pedra, marbre o granit 88,23 
– Revestiment total dels paraments exteriors 

amb aplacat de pedra, marbre o granit 195,59 
– Per obres de reparació o reforma per unitat 130,40 

 
Sepultures de Grup IV:  
– Autorització de inscripcions 46,99 
– Autorització d'entrada i col·locació d’elements 

decoratius 165,76 
– Petits arranjaments o millores 55,25 
– Per obres de reparació o reforma per unitat 165,76 
– Per obres de rehabilitació, reforma i/o 

reparació que afectin més del 50% de la sepultura 260,80 
 
Per a la col·locació d'elements que comprenguin dues o més sepultures o per a la conversió de 

dos nínxols (pis 1r i 2n) en una sepultura aparent, mitjançant la col·locació d'una làpida comuna, 
excepte en el cementiri de Collserola, a més dels drets que corresponguin pel permís d'obres, se 
satisfarà una taxa equivalent al 20% de l'adjudicació del dret funerari corresponent al conjunt dels 
nínxols que s'uneixin. 

En els casos que s'operi en els cementiris sense la llicència preceptiva i no s'hagi pagat 
prèviament la taxa corresponent, s'hi aplicarà el doble d'aquesta taxa. 

Per filmació en els recintes dels cementiris, per 
dia de filmació 573,95 
 
Epígraf V. Conservació i neteja de vials, xarxa de clavegueram, jardineria i edificis 
administratius dels cementiris. 

 
5.1 Conservació (per anys): 
Sepultures del Grup I: € 
– Sepultures d'un compartiment 13,49 
– Sepultures de més d'un compartiment 28,51 
Sepultures del Grup II: 
– D'un compartiment 28,51 
– Per cada compartiment addicional 3,34 
– Hipogeus egipcis i tombes a terra tipus americà 62,70 
– Tombes sense cripta 13,49 
Sepultures del Grup III i successius: 
– Qualsevol sepultura, d’un compartiment 62,70 
– Per cada compartiment addicional fins un màxim de 10 compartiments 3,34 
 
5.2 Conservació (pagament d'una sola vegada): 
En les concessions a 15, 30 i 50 anys, el pagament de la taxa s’haurà de pagar d’una sola 

vegada únicament en els casos de limitació o clausura de la sepultura. La taxa a satisfer en 
aquests casos serà el resultat de multiplicar el preu de la taxa de l’any fiscal en curs per el número 
d’anys que faltin fins arribar a la finalització de la concessió. 

En les concessions a 99 anys i a perpetuïtat, el pagament de la taxa s’haurà de pagar d'una sola 
vegada únicament en els casos de limitació, divisió per compartiments, o clausura de la sepultura a 
perpetuïtat. La taxa a satisfer en aquests casos serà el resultat de multiplicar per 50 la taxa 
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corresponent a l'any fiscal en curs. 
 
5.3. Tractament de residus derivats de les operacions d’inhumació i cremació 
Tractament dels residus derivats de les operacions d’inhumació i cremació a les instal·lacions 

dels cementiris i crematoris     30,39 
Quan es realitzin dues o més operacions generadores de residus, en una actuació d’inhumació o 

cremació, es considerarà que el fet imposable només s’ha produït un cop, motiu pel qual la taxa es 
considerarà meritada una sola vegada. 
 
Epígraf VI. Actes dimanants de la titularitat del dret funerari 

 
6.1 Expedició de títols per bescanvi, ampliació de la titularitat , rectificacions o duplicats 

per pèrdua de l'original 
Sepultures del Grup I 36,88 
Sepultures del Grup II 74,07 
Sepultures del Grup III i successius 184,35 

 
6.2 Modificació del dret funerari, per raó de transmissions (s'inclou l’expedició de nou 

títol). 
S'abonaran les taxes de l'apartat 6è.1, segons el tipus de sepultura, en els percentatges 

següents: 
A) Per transmissions mortis causa: 
Quan l'adquirent sigui hereu o legatari del titular o hagués estat designat successor per acte 

administratiu: el 200%.  
Quan sigui posseïdor sense títol de successió o sense designació, i es qualifiqui la transmissió 

de provisional: el 400%. 
B) Per transmissions inter vivos: 
Cessions entre parents dins del grau assenyalat per les Ordenances de cementiris i les 

regulades en la Llei 10/98, de 15 de juliol: el 300%. 
Cessions entre estranys: el 500%. 
C) Per transmissions del dret funerari en sepultures de lloguer (per abandonament del titular):  
S'aplicarà la taxa corresponent a l'apartat 6.1. 
 
6.3 Per la designació administrativa de beneficiari 
Per la designació administrativa de beneficiari de la sepultura per després de la mort del titular, 

per a la revocació de la designació esmentada o per a la substitució del beneficiari designat, 
s'abonarà per cada acte, la taxa equivalent al 50% de l'establert en l'apartat 6è.1. 

 
6.4 Per la inscripció de clàusules de limitació de les sepultures. 
A)  Si la limitació afecta tota la sepultura, la taxa a satisfer serà el 400% de les fixades en 

l'apartat 6è.1. més el que s'assenyala en l'apartat 5è.2., sobre conservació de cementiris, si 
s’escau. 

B)  Si la limitació afecta a un compartiment dels diversos que hi ha en una sepultura o a més 
d'un, sense que afecti la totalitat, la taxa serà la que resulti segons l'apartat anterior, dividida pel 
nombre total de compartiments i multiplicada pel nombre de compartiments que siguin objecte de 
limitació. 

 
6.5 Publicitat d’expedients. 
En els expedients que comportin fer publicitat, a part de la taxa corresponent, el subjecte passiu 

haurà d'abonar el preu de l'anunci. 
 

Epígraf VII. Llicències d'obres per a construccions funeràries 
           € 

En les obres de construcció de panteons i arcs-coves: 
– Per m² o fracció de façana circumscrita 25,60 
– Per m² o fracció de vorera 30,24 
– Per m³ o fracció de cova 21,12 
– Per m³ o fracció de cripta 32,42 
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– Per m³ o fracció de construcció en alçada o ampliació 44,99 
 
Epígraf VIII. Cremació  

             € 
– Cremació de cadàvers (per unitat) 316,40 
En la cremació de restes s’aplicarà el 50% de la cremació de cadàvers (per unitat). Es cobrarà 

un màxim de 3 restes per sepultura 
– Desenferetrament per a l’extracció de caixes de zenc per a ser incinerat 43,84 
– Cementiris de Barcelona, S.A. oferirà l’urna necessària en el procés de cremació, com a 

servei complementari als preus establerts a tal efecte. 
 
Epígraf IX. Altres conceptes  
Subministrament de sudaris per a restes 26,16 
Targeta magnètica d'accés a la porta dels mausoleus de 
l'edifici "Memorial Collserola”   10,49 
  
 


