


H Concessió d’un columbari fins a 50 anys 415,04 € 

I Concessió d’un columbari per 5 anys 66,40 € 

J 

Exhumació de cadàvers en concessió temporal - passat el 
termini de concessió temporal si no s’adquireix un nínxol o 
no es traslladen les restes, aquestes passaran a la fossa 
comú-. 

185,30 € 

 

K) SERVEI PER ADULTS EUROS 

Servei núm. 1 Gratuït 

Servei núm. 2 51,78 €  

Servei núm. 3 165,03 €  

Servei núm. 4 328,35 €  

Servei núm. 5 485,82 €  

Servei núm. 6 611,21 €  

Servei núm. 7 757,59 €  

Servei núm. 8 887,57 €  

Servei núm. 9 1.100,00 €  

Servei núm. 10 1.353,00 €  

Servei núm. 11 1.666,11 €  

Servei núm. 12 2.069,35 €  

Servei núm. 13 2.534,61 €  

Servei núm. 14 2.957,18 €  

Servei núm. 15 4.016,44 €  

Servei núm. 16 5.403,94 €  

 

L) SERVEIS PER PÀRVULS EUROS 

Servei econòmic A: Gratuït 

Servei núm. 21 119,70 €  

Servei núm. 22 205,85 €  

Servei núm. 23 255,84 €  

Servei núm. 24 421,85 €  

Servei núm. 25 634,11 €  

Servei núm. 26 971,93 €  

Servei núm. 27 1.668,32 €  

 



 

 

Serveis complementaris 

M) COTXES FÚNEBRES EUROS 

Número 1 34,70 €  

Número 2 47,19 €  

Número 3 94,43 €  

Número 4 138,48 €  

Número 5 229,97 €  

Número 6 362,25 €  

Cotxe corones 68,98 €  

 

N) URNES PER A RESTES EUROS 

Numero 1 64,91 €  

Número 2 129,56 €  

Número 3 205,00 €  

 

O) URNES PER A CENDRES EUROS 

Numero 1 109,51 €  

Número 2 177,81 €  

Número 3 322,45 €  

IVA 21% no inclòs en els preus tarifats. 

....//.... 

TARIFES COMPLEMENTÀRIES  

1.- AUTO FURGÓ TRASLLATS EUROS 

A Furgó o ambulància pel trasllat a Sales de Vetlla, domicilis 
particulars, residències geriàtriques i/o dipòsits judicials 108,32 €  

B Suplement sortida carretera 65,97 €  

C Per km. recorregut dins península 1,00 €  

D Per km. recorregut a l'estranger 1,11 €  

E Recollida de cadàvers per ordre judicial 108,32 €  

   

2.- VÀLVULA DEPURADORA DE GAS I CAIXA DE ZENC EUROS  

A Caixa de Zenc 206,82 € 

B Vàlvula aplicable en caixes de zenc 52,21 € 

   



3.- EMBALATGES EUROS 

A Arpillera o funda especial plastificada 108,32 €  

B Caixa de fusta, conglomerat o similar 249,81 €  

C Funda especial plastificada per recollides judicials 64,41 €  

   

4.- EXPEDIENTS DE TRASLLAT, RECEPCIÓ I INCINERACIÓ EUROS 

Aquesta tarifa s'aplicarà comptant el nombre de km. a efectuar des del lloc de la 
defunció fins el lloc de destí del finat, o Departament de Sanitat on es tramiti la 
documentació corresponent 

A Fins 50 quilòmetres 164,77 €  

B  De 50 a 100 quilòmetres  185,25 €  

C Més de 100 quilòmetres 208,69 €  

D A l'estranger 252,66 €  

E Expedient d'INCINERACIÓ 44,09 €  

F 
Expedient de RECEPCIÓ de cadàvers o restes procedents 
de ciutats d'una mateixa província SENSE documentació 
despatxada en Departament de Sanitat 36,66 €  

G 
Expedient de RECEPCIÓ de cadàvers o restes procedents 
de ciutats d'una altra província, AMB documentació 
despatxada en Departament de Sanitat 82,39 €  

H Expedient de RECEPCIÓ de cadàvers o restes procedents 
de l'estranger 126,33 €  

   

5.- DESPLAÇAMENTS I DIETES EN TRASLLATS EUROS 

A Dins de la província, per persona 22,05 €  

B A una altra província dins de Catalunya, per persona 44,09 €  

C Trasllats NACIONALS, recorregut màxim 600 km., per 
persona i dia 82,32 €  

D Trasllats a l'ESTRANGER, recorregut màxim 600 km., per 
persona i dia 131,98 €  

   

6.- MATERIALS ABSORBENTS EUROS 

A Materials absorbents sense trasllat 44,09 €  

B Materials absorbents per trasllat 70,94 €  

   

7.- FUNDA PROTECTORA HIGIÈNICA EUROS 

De cel·lofana 22,05 €  



 

 

   

8.- TAPONAMENTS EUROS 

Taponaments 34,36 €  

   

9.- DESINFECCIÓ EUROS 

Operació de desinfecció d'habitacions amb aparells i líquids 
autoritzats oficialment 17,37 €  

   

10.- VESTICIÓ EUROS 

A Operació de vestició del cadàver 48,04 €  

B Subministrament per part de l'empresa funerària d'un 
llençol per amortallar 30,88 €  

C Subministrament per part de l'empresa funerària d'hàbits 
especials 219,74 €  

   

11.- IMPRESOS VARIS EUROS 

Impresos varis 16,57 €  

12.- SALES DE VETLLA EUROS 

A Fins 24 hores 238,51 €  

B Cada 12 hores d'excés 119,25 €  

   

13.- LLIBRES DE FIRMES EUROS 

A Llibre de firmes, classe A 20,64 €  

B Llibre de firmes, classe B 37,81 €  

   

14.- EMBALSAMAMENTS I CONSERVACIÓ EUROS 

(A rebre pels senyors doctors)  

A Conservació en sec 246,48 €  

B Embalsamament de cadàvers pel seu trasllat dins la 
península, illes Balears, Canàries i estranger 410,80 €  

   

15.- MATERIALS EUROS 

A 
Material farmacèutic i prestació d'instrumental per 
conservacions en sec i/o embalsamaments, a rebre per les 
empreses que hagin de subministrar-los 60,73 €  

   



16.- PERSONAL AJUDANT EUROS 

A Personal ajudant en les CONSERVACIONS, per Persona 17,36 €  

B Personal ajudant en els EMBALSAMAMENTS, per persona 30,17 €  

   

17.- DRETS D'EMBALSAMAR EUROS 

A Quan aquesta operació es realitzi en sales pròpies de les 
empreses funeràries condicionades per tal fi 73,50 €  

   

18.- SERVEI D'INHUMACIÓ EUROS 

A Servei d'inhumació en nínxol 104,44 €  

B Servei d'inhumació en tomba 208,97 €  

C Reducció Restes 35,11 €  

   

19.- SERVEIS ACCESSORIS AL SERVEI DE CEMENTIRI EURO S 

A Eliminació de residus procedents de la sepultura per 
inhumar 101,56 €  

B Moviment d'elements decoratius 31,06 €  

NOTA: En totes les prestacions relacionades en aquestes Tarifes Complementàries, s'aplicarà el  
21% d'I.V.A. 

2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es 
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 

 

Article 6. Acreditació 

S'acreditarà la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació dels serveis subjectes a 
gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que l'esmentada iniciació es produeix amb la sol·licitud 
d'aquells.  

 

Article 7. Declaració, liquidació i ingrés 

La present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació en la forma prevista a l'Ordenança General de 
Gestió, Administració i Recaptació, a excepció de la quota anual de conservació del cementiri, que 
serà mitjançant padró i rebut. 

 

Article 8. Infraccions i sancions 

1. Expirat el termini de la concessió de caràcter temporal, es requerirà a la persona titular en el 
domicili que consti en el Llibre de registre de sepultures, a fi que procedeixi al trasllat de les restes 
a l’ossera general o en el seu cas, a la retirada de les cendres. 



 

 

Malgrat això, abans d’efectuar el trasllat de les restes a l’ossera general, la persona titular que ho 
desitgi podrà sol·licitar la concessió d’un columbari per dipositar les restes una vegada hagin estat 
incinerades. 

També podrà, la persona titular que ho desitgi, traslladar les restes a una altra sepultura o 
sol·licitar la concessió de l’actual seguint els tràmits com una concessió nova.  

2. Les concessions funeràries poden ser objecte de renúncia per les persones titulars a favor de 
l’Ajuntament, produint-se els efectes següents: 

 

a) Les persones titulars de concessions de dret funerari sobre nínxols o columbaris podràn 
renunciar als seus drets a favor de l’Ajuntament, La renúncia no donarà lloc a cap 
compensació o indemnització. 

b) Si es renuncia a sepultures que continguin restes, podran ser traslladades a una altra 
sepultura a càrrec de la persona titular, o d’ofici per l’Administració, la qual les col·locarà en 
els llocs destinats a l’efecte. Si es traslladen d’ofici per l’Administració el cost es repercutirà 
a la persona renunciant. 

 

Article 9. Caducitat del dret funerari 

La totalitat de títols ”a perpetuïtat”  atorgats amb anterioritat al 3 de desembre de 1988, de 
conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, tenen la consideració de concessions 
administratives sobre béns de domini públic atorgades per un termini màxim de 99 anys. 

Totes les concessions atorgades amb posterioritat al 3 de desembre de 1988 i amb anterioritat a 
l’aprovació de la present ordenança tindran una durada màxima de 50 anys a comptar des de la 
data de l’atorgament de la concessió. 

Els lloguers atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, mantindran la seva 
vigència únicament pel termini establert al moment de l’atorgament. 

 

Article 10. Transmissions 

Resten obligats a sol·licitar la transmissió de la titularitat, les persones posseïdores de títols que 
figurin enregistrats a nom de la persona finada i que no haguessin sol·licitat el canvi de nom amb 
anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança. Disposen d’un termini de tres anys. 

 

Article 11. Infraccions i sancions 

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així con de les sancions que a aquests 
corresponguin, en cada cas, s'estarà a allò que disposa la Llei General Tributària. 

 

 

 

 




