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ORDENANÇA FISCAL 2.7. TAXA PER CEMENTIRI 

Article 1 Naturalesa, objecte i fonament. 

En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s'hi disposa en els articles 20 
a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per la prestació de diferents serveis en el cementiri 
municipal. 

Article 2 Fet Imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació en el cementiri municipal dels següents serveis: 

a) Concessió del dret d’ús de nínxols, capelles i solars per a panteons i sepultures. 
b) Servei d'inhumació, exhumació, dipòsit i trasllat de cadàvers. 
c) Llicència de conservació i millorament. 
d) Traspàs de concessió de panteons, capelles, nínxols i sepultures. 
e) Expedició i renovació de títols. 
f) Expedició de duplicats. 
g) Lloguer de nínxols. 
h) Utilització de la sala ecumènica. 

Article 3 Subjecte passiu 

1. En concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques titulars dels drets, els sol·licitants 
del servei, els seus successors o les persones que els representin. 

2. En els supòsits que regulen els apartats a), b) i c) de l'article 2 de la present Ordenança, és 
substitut del contribuent l'empresa que presta el Servei Funerari. 

Article 4 Tarifes. 

1. Concessió de nínxols, capelles columbaris i solars per 
a panteons i sepultures. 

a) Taxa per a la concessió de nínxols normals. 

Unificats de 1ª i 2ª fila 3.291,20 

1ª fila 988,10 

2ª fila 1.964,20 

3ª fila 988,10 
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4ª fila 494,20 

5ª fila 247,00 

b) Taxa per a la concessió de nínxols de porxos i 
galeries. 

Unificats de 1ª i 2ª fila 5.950,60 

1ª fila 1.316,90 

2ª fila 2.622,70 

3ª fila 1.316,90 

4ª fila 658,60 

5ª fila 329,30 

Unificats de 3ª i 4ª fila 2.304,30 

c) Taxa per a la concessió de nínxols construïts apaïsats 
en passos intermitjos. 

Unificats de 1ª i 2ª fila 5.125,20 

1ª fila 1.349,10 

2ª fila 3.237,00 

3ª fila 1.349,10 

4ª fila 674,50 

5ª fila 337,30 

Unificats de 3a i 4a fila 1.981,60 

d) Taxa per a la concessió de: 

Capelles, per m² o fracció 982,30 

Nínxols unificats de fila única grups separats (dos nínxols) 12.772,30 

Nínxols unificats de fila única grups separats (tres nínxols) 19.637,30 

Nínxols unificats de fila única grups separats (dos nínxols 
i una ossera) 22.303,30 

e) Taxa per a la concessió de solars per a panteons i 
sepultures: 

Per cada m² o fracció 196,60 

La construcció del panteó o sepultura s'ha de fer en el 
termini de dos anys, comptats des de la data de la 
concessió. Un cop hagi passat el termini, sense que s'hagi 
donat d'alta l'edificació, aquest solar tornarà a l'Ajuntament. 
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f) Columbaris / Nínxols per urnes funeràries o restes: 

1ª i 2ª fila 681,40 

3ª fila 455,00 

4ª fila 137,50 

g) Columbaris grans / Nínxols grans per urnes funeràries 
o restes: 

1ª i 2ª fila 1.306,90 

3ª fila 871,40 

4ª fila 263,70 

f) Columbaris / Nínxols per urnes funeràries o restes en 
el departament de Sant Jaume 

1ª i 2ª fila 137,50 

3ª i 4ª fila 681,40 

5ª fila 455,00 

2. Servei d'inhumació, exhumació, dipòsit i trasllat de cadàvers. 

€ 

a) Taxa per a la inhumació i exhumació, per servei: 

Panteons i capelles 51,20 

Sepultures 35,20 

Nínxols 24,80 

Columbaris 24,80 

Cada servei comprèn l'enterrament del cadàver i obrir i 
tancar els nínxols, els panteons, les capelles i les sepultures. 
b) Taxa per al dipòsit de cadàvers. 

Per deixar un cadàver en el dipòsit, fins a un termini 
màxim de 48 hores 121,80 

c) Taxa per al trasllat de cadàvers i restes dins del 
mateix Cementiri. 

Trasllat d'un cadàver de 2 a 3 anys 398,10 

Trasllat d'un cadàver de 3 a 5 anys i restes 206,50 

S'hi hauran d'afegir les taxes d'inhumació o exhumació que 
corresponguin. La prestació d'aquests serveis queda 
condicionada al dictamen de les autoritats sanitàries. 
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3. Llicències de conservació i millorament 

€ 

a) Col·locar làpides, nínxol unitari,  per m2 o fracció de 
superfície 49,30 

b) Col·locar làpides a columbaris per m2 o fracció de 
superfície 49,30 

b) Col·locar làpides, nínxols unificats, per m2 o fracció de 
superfície 98,20 

c) Col·locar làpides, nínxols unificats grups separats (2 
nínxols), per m2 o fracció de superfície 98,20 

d) Col·locar làpides, nínxols unificats grups separats (3 
nínxols), per m2 o fracció de superfície 147,30 

e) Col·locar creus en la fossa comuna, per cada una 49,30 

4. Traspàs de concessió de nínxols, panteó, capella i sepultura: 

a) Successions mortis causa, si el beneficiari del títol del dret funerari passa a ésser titular i nomena altre 
beneficiari, la taxa és del 10% de la tarifa per la concessió vigent de capelles i nínxols o del valor actual 
de panteons i sepultures. 
b) Successions mortis causa del titular i del beneficiari (ambdós) del dret funerari, entre parent de 1r. i 
2n. grau, 20% dels conceptes anteriors. 
c) Successions mortis causa del titular i del beneficiari (ambdós) del dret funerari, entre parents d'altres 
graus i estranys, 30% dels conceptes anteriors. 
El valor actual que correspongui en els tres apartats precedents de panteons i sepultures es fixarà sumant 
al valor del sòl, segons l'apartat 1.e) d'aquest article, el valor de les sepultures computat al preu dels 
nínxols unificats de 1a. i 2ona. fila de l'apartat 1.a. del mateix article. 

5. Expedició de títols:  

Nínxols 19,10 
Nínxols de fila única de grups separats 51,20 
Capelles 51,20 
Panteons 51,20 
Columbaris 19,10 
Sepultures 35,20 
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6. Actualització de qualsevol títol com a conseqüència de l'aplicació de l'article 23 i 29 de 
l'Ordenança del Cementiri Municipal de Lleida. 

a) Actualització realitzada per titulars del dret funerari : 10% de la tarifa de concessió vigent de capelles 
i nínxols o del valor actual de panteons i sepultures. 
b) Actualització realitzada per els hereus de 1r. i 2n. grau del títol del dret funerari : 20% del conceptes 
anteriors. 
c) Actualització realitzada per parents d'altres graus o estranys, llevat 3r. de millor dret, títol provisional: 
30% dels conceptes anteriors. 
El valor que correspongui en els tres apartats precedents de panteons i sepultures es fixarà sumant al 
valor del sòl, segons l'apartat 1.e) d'aquest article, el valor de les sepultures computat al preu dels 
nínxols unificats de 1a. i 2a. fila de l'apartat 1.a. del mateix article. 

7. Duplicitat per pèrdua de l'original de qualsevol títol 
com a conseqüència de l'aplicació de l'article 23 i 29 de 
l'Ordenança del Cementiri Municipal de Lleida 

€ 

Nínxols 37,00 

Capelles 99,50 

Panteons 99,50 

Columbaris 37,00 

Sepultures 64,10 

8. Lloguer de nínxols 

€ 

Lloguer de nínxols, de 5a fila exclusivament, pels casos 
contemplats en l'Ordenança del Cementiri Municipal de 
Lleida, ja esmentada, per any 23,10 

9. Utilització de la sala ecumènica 

€ 

Ús de la sala ecumènica ubicada als departament de Sant 
Crist per a cerimònies religioses o civils 356,80 
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Article 5 Bonificacions i reduccions. 

1. Atés l’expedient de ruïna dels nínxols de les parets A,B, F i G del Departament de Santa Cecilia, el 
trasllat de les restes, ubicades en nínxols de 5ª fila en els diferents departaments del cementiri a nínxols 
de mateixa alçada i condicions, tindrà una reducció del 50% sobre la taxa vigent. 

2. La concessió de nínxols que ja hagin estat utilitzats tindran un coeficient corrector de 0,6 

Article 6 Normes de gestió. 

El règim de gestió pels contribuents serà el d’autoliquidació en el moment de presentació de la sol·licitud 
i s’haurà de satisfer abans de la retirada del títol corresponent. 

Les obres en nínxols, columbaris, panteons, capelles i sepultures es regeixen pel que disposa 
l'Ordenança fiscal núm. 1.4 sobre l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. 

Article 7 Infraccions i sancions tributàries. 

Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s'ha d'aplicar el 
que  disposa  els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, les 
disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

Article 8 Exempcions 

Estan exempts del pagament d’aquesta taxa: 

a.- les inhumacions sense recursos econòmics 

b.- les exhumacions i inhumacions per ordre judicial 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2022, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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