
  

 
 

ORDENANÇA  PER PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI 
DELS SERVEIS DE CEMENTIRIS  

 
 
Preàmbul 
 

I 
 
La contraprestació per la prestació dels serveis vinculats a la gestió dels cementiris municipals 

de Barcelona es troba regulada actualment en l’Ordenança Fiscal municipal 3.9, que estableix les 
taxes per a la gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de cementiris i cremació. 

 
No obstant, la regulació de la contraprestació per la prestació d’aquests serveis ha d’adaptar-se 

a les disposicions sobre la matèria dictades recentment, a través de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, que modifica diverses normes, entre elles, el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 

 
Efectivament, la Llei 9/2017 conté diverses novetats d’índole fiscal i tributària que afecten a 

diverses matèries. Així, en les disposicions finals novena, onzena i dotzena de la norma 
s’introdueixen modificacions, respectivament, en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus 
Públics (article 2 c); en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (disposició 
addicional primera), i en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es regula el Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (article 20.6). 

 
La disposició final dotzena de la Llei 9/2017 incorpora un apartat dintre de la regulació del fet 

imposable de les taxes (article 20.6 TRLRHL), amb la finalitat de matisar que tenen la condició de 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, les contraprestacions econòmiques 
establertes coactivament que es perceben per la prestació dels serveis públics que les entitats 
locals presten als ciutadans i ciutadanes i que són els enumerats en l’apartat 4 de l’article 20, en el 
que s’inclou l’epígraf p): “Cementerios locales , conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres 
de carácter local”. 

 
En concret, diu la Llei, que les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es 

percebin per la prestació dels serveis a què es refereix l’apartat 4 de l’article 20 del TRLRHL, 
realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la 
condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb l’establert a l’article 
31.3 de la Constitució. 

 
Per tant, la categoria de la prestació patrimonial de caràcter públic subjecta a reserva de llei es 

construeix en base a l’element de la coactivitat. Però dintre d’aquesta categoria poden enquadrar-
se tant les prestacions de naturalesa tributària com les de naturalesa no tributària, distingint-se 
fonamentalment en funció de l’entitat que ingressa la prestació coactiva. Si ho fa l’Administració per 
cobrir despeses públiques, estarem davant d’una prestació tributària, una taxa. Si ho fa una 
empresa privada que presta un servei públic, com a remuneració per l’activitat prestadora que 
dugui a terme, ens trobarem davant d’una tarifa. 

 
Així doncs, si la tarifa es correspon amb el preu per la recepció d’un servei coactiu, com és el 

cas, estarem davant d’una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, però, com a tal, 
subjecta a la reserva legal que estableix l’article 31 de la Constitució. 

 
Igualment, s’escau assenyalar que de conformitat amb el que preveu l’article 20.6 in fine del 

TRLRHL, en la seva nova redacció donada per la disposició final dotzena de la Llei 9/2017, les 
contraprestacions econòmiques a què es refereix el mateix apartat, s’han de regular mitjançant 
ordenança. 

 



  

 
II 

 
Així doncs, la present ordenança té per objecte adaptar la regulació de la contraprestació per la 

prestació dels serveis vinculats a la gestió dels cementiris municipals a les disposicions sobre la 
matèria dictades recentment a través de la Llei 9/2017. 

 
La norma es composa d’onze articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una 

disposició final. Igualment, forma part inseparable de l’ordenança un Annex en el que es detallen 
els imports de les tarifes corresponents a les prestacions que integren el servei. 

 
L’articulat de l’ordenança recull el règim jurídic de les esmentades prestacions, establint les 

actuacions que es troben subjectes a tarifació, les persones que es troben obligades al seu 
pagament, els supòsits d’exempció i bonificació, la determinació de la base sobre la que s’aplica la 
quota, la meritació i la forma de pagament de les tarifes, el procediment de gestió i cobrament, així 
com el règim d’infraccions i sancions. 

 
Addicionalment, l’article 7 de l’ordenança estableix la classificació de les sepultures als efectes 

de l’aplicació de les tarifes, i l’article 8 configura el procediment aplicable a la retrocessió i renúncia 
a la titularitat de sepultures. 

 
Finalment, mitjançant les disposicions addicional, derogatòria i final es preveu l’actualització de 

les tarifes, la derogació l’Ordenança fiscal municipal 3.9 i l’entrada en vigor d’aquesta ordenança. 
 
 
Art. 1r. Disposicions generals.  
1. D’acord amb allò que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, i, específicament, l’article 2 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i de conformitat amb l’article 20 del mateix text refós, s’estableixen 
contraprestacions econòmiques per les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per 
la gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de cementiris. 

2. Aquesta Ordenança s’aplicarà als cementiris del 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. Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Constitueixen prestacions 

patrimonials de caràcter públic no tributari: 
1. L'atorgament de concessions temporals pel que fa a sepultures a 15 anys, 30 anys, 50 anys i 

a  75 anys. 
2. L'atorgament de concessions breus 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. El tractament dels residus generats a les instal·lacions dels cementiris i crematoris derivats de 

les operacions d’inhumació i cremació. 
 
Art. 3r. Persones obligades al pagament. Estan obligades al pagament de les 

contraprestacions econòmiques, les persones adquirents dels drets funeraris, les persones titulars 
o els i les tenidores o els i les 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 i bonificacions.  
1. Estan exempts del pagament d’aquestes contraprestacions econòmiques: 
 
a. Les inhumacions o incineracions quan s’acompleixin els requisits de l’Ordenança de cementiris, 



  

en aquells serveis en què hagi estat d’aplicació el Decret pel qual es regulen les obligacions 
derivades del principi d’universalitat en l’accés als serveis funeraris per part de l’operador de 
serveis funeraris. L’exempció abastarà el dret a què es realitzi una cerimònia de comiat de la 
persona difunta sense càrrec. 
 

b. Les inhumacions de cadàvers en les sepultures del Grup I en les que hagi estat d’aplicació el 
previst al paràgraf anterior, però la persona titular de la sepultura sigui una tercera persona que 
n’autoritzi la inhumació. 

 
c. Les exhumacions ordenades per l'autoritat judicial. 
d.  Estan exempts del pagament del dret de conservació previst a l’Epígraf V els titulars de 

sepultures de construcció municipal de Grup I que acreditin uns ingressos inferiors al 0’66 Índex 
de Renda Social de Catalunya (IRSC) mitjançant el corresponent document de Serveis Socials 
municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

e. Les obres de restauració o reparació de sepultures amb valor històric o artístic. 
f. Les persones titulars de drets funeraris sobre sepultures de construcció municipal o particular 

quan les  prestacions patrimonials no tributàries es meritin per procediments administratius 
iniciats per l’Ajuntament o entitat en qui delegui, en compliment de les seves funcions de 
conservació dels cementiris o sepultures de construcció municipal, sempre que les persones 
titulars tinguin el deure jurídic de tolerar aquets actes de conservació, sense perjudici de la 
compensació que els pugui correspondre, incloent el trasllat de persones difuntes.  
2. Es bonificaran els serveis de cementiris en els casos i les quanties previstes en el Decret pel 
qual es regulen les obligacions derivades del principi d’universalitat en l’accés als serveis 
funeraris per part de l’operador de serveis funeraris. La bonificació s’estendrà també a la 
realització d’una cerimònia de comiat de la persona difunta a les instal·lacions municipals. 
g. Queden exempts del pagament de la tarifa prevista per a filmacions a l’Epígraf IV in fine els 
estudiants que acreditin fer-ho en el marc de la seva formació, qualsevol producció sense ànim 
de lucre que tingui com a finalitat realitzar documentals o realitzar accions de divulgació cultural, 
històrica o patrimonial mitjançant no ficció i produccions informatives. 
 
  

Art. 5è. Base de la prestació . Per la determinació de la base de la prestació  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. 

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 contraprestacions econòmiques 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 

contraprestacions econòmiques, 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 CONSTRUCCIÓ 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  75 anys. 
A aquest grup pertanyen els mausoleus i sepultures en recintes especials 

 
GRUP IV. SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ MUNICIPAL O PARTICULAR. Concessions per 75 
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 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 
contraprestació econòmica  que per analogia correspongui a una altra sepultura de característiques 
similars. 

 
Art. 8è. Retrocessió i renúncia a la titularitat de les 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:  
 
Sepultures que hagin estat utilitzades:  
Grup I: 75%  
Grup II: 55% 
Grup III: 55% 
Grup IV: 45% 
Grup V: 45% 
 
Sepultures que no hagin estat utilitzades:  
Grup I: 85%  
Grup II: 65%  
Grup III: 65% 
Grup IV: 55% 
Grup V: 55% 



  

 
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 75 anys). Per a sepultures que 
es concediren a 99 anys, se’ls aplicarà el valor de les concessions de 75 anys, però aplicant la 
proporció fins el 99 anys.  

 
 

Sepultures que hagin estat utilitzades:  
Grup I: 65%  
Grup II: 45%  
Grup III: 45% 
Grup IV: 35% 
Grup V: 35% 
 
Sepultures que no hagin estat utilitzades:  
Grup I: 75%  
Grup II: 55% 
Grup III: 55% 
Grup IV: 45% 
Grup V: 45% 
 

3. En cap cas el preu de retrocessió a satisfer al titular sol·licitant pot superar els 35.000’00 €, 
fins i tot encara que el valor resultant de les operacions abans descrites sigui superior. 

 
4. 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 
la persona titular. Amb aquest fi s’hauran de tramitar, a càrrec del i la sol·licitant, les operacions de 
transmissió de titularitat, trasllat o incineració de restes segons la present Ordenança. 

La quantitat a percebre per la persona titular de la sepultura de concessió a perpetuïtat, 
deduïdes aquestes taxes, no serà inferior a 233,44 €. 

5. El pressupost destinat a retrocessions per part de l’Ajuntament de Barcelona o entitat en qui 
delegui serà per a les retrocessions sol·licitades durant l’any en curs i fins a la finalització del 
pressupost anual previst. 

6. La persona titular d’una sepultura podrà renunciar voluntàriament i en qualsevol moment a la 
titularitat del seu dret funerari i sense percebre cap compensació per aquesta renúncia. La renúncia 
serà efectiva des del moment en què la manifesti fefaentment la persona titular i comportarà la 
reversió de la concessió a l’Ajuntament o entitat en qui delegui. L’esmentat tràmit serà gratuït. 

 
Art. 9è. Meritació i període de pagament .  
1. Les contraprestacions econòmiques, 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 contraprestació econòmica 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. 

 
Art. 10è. Normes de gestió i recaptació.  
1. La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques serà realitzada per Cementiris 

de Barcelona, SA. 
     2. Les contraprestacions econòmiques 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 contraprestació econòmica se satisfarà en el moment de la 

seva sol·licitud. 
d)La contraprestació econòmica per la conservació i neteja s’haurà de fer efectiva dins de l’any 

natural corresponent a l’exercici meritat. 
 
Art. 11è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se al que es disposa a l’Ordenança fiscal general. 
 
Disposició addicional. Les contraprestacions econòmiques seran augmentades amb el percen-

tatge que estableix la legislació sobre l'impost del valor afegit. 
 
Disposició derogatòria. Queda derogada l’ordenança fiscal número 3.9 de Taxes per serveis 

de cementiris i cremació, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de 
Barcelona de 29 de desembre de 2015. 

 
Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell 

Municipal entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona  i continuarà vigent mentre no se n’acordi la derogació o modificació. 



  

A N N E X 
 

TARIFES (imports en euros i IVA exclòs) 
 

Epígraf I.  Concessió temporal de dret funerari 
La contraprestació econòmica 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 699,89 980,63 1.318,05 
–   Sepultures de 2n. pis 748,19 1.048,30 1.409,01 
–   Sepultures de 3r. pis 651,54 912,88 1.227,01 
–   Sepultures de 4t. pis 471,82 661,09 888,56 
–   Sepultures de 5è. pis i superiors 427,87 599,51 805,79 
 
Cementiri de Collserola 
 
- Sepultures de 1r pis 559,91 784,50 1.054,44 
- Sepultures de 2n pis 598,55 838,64 1.127,21 
- Sepultures de 3r pis 521,23 730,30 981,61 
- Sepultures de 4t pis 377,45 528,87 710,85 
- Sepultures de 5è pis i superiors 342,30 479,61 644,63 
 
 
Columbaris cineraris: 
 

Una sola urna 256’15  358’89  482’39  
Diverses urnes 472’15  661’51  889’19  
Tipus tomba 751’44  1.052’86  1.4152’14  
Espais singulars 839’69  1.176’57  1.581’34  
 
Es consideren “Espais singulars” aquells columbaris situats a: 
 
1. Placeta interior del crematori de Montjuïc. 
2. Interior de l’espai Mausoleu del cementiri de Collserola. 
3. Departament 2n del cementiri de Poblenou. 
4. Sepultures del Grup III o IV, de titularitat municipal, que continguin columbaris individuals.  

 
 

 
Subgrup B  
Als sarcòfags, sigui quina sigui la seva situació, se'ls aplicarà la contraprestació econòmica 

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 134,23 188,06 252,78 
– Per excés de façana (entrada major d'1 m2) 435,41 610,07 819,98 
– Per cada compartiment addicional 435,41 631,56 819,98 
 
Sepultures de mides especials: Per calcular la contraprestació econòmica de concessió 

temporal, s'aplicarà la que correspongui al pis on estigui situat, afegint-hi el complement per "excés 
de façana". Per calcular la contraprestació econòmica de concessió temporal de nínxols unificats 
(de 1r i 2n pis exclusivament) se 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     1.002,02 1.403,98 1.887,08 
– Hipogeus cipus menors i columbaris de numeració romana 1.292,46 1.810,91 2.434,02 
– Hipogeus egipcis, bizantins, etruscos i loculis 1.451,50 2.033,74 2.733,54 
– Tombes menors (altres cementiris) 2.109,46 2.955,62 3.972,61 
– Tombes menors (Collserola)                                                 1.582,10       2.216,71      2.979,45 
– Tombes a terra tipus americà Cementiri de Collserola 2.180,60 3.055,31 4.106,60 
Complements aplicables 
– Per cada compartiment addicional 580,52 813,40 1.093,26 
– Per tenir ossera 290,01 406,34 546,16 

 
  



  

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  1.330,02 1.857,02 2.509,47 
Complements aplicables 
– Per cada compartiment addicional 597,39 834,10 1.127,15 
– Per tenir ossera 298,44 416,69  563,09 
 
Un compartiment sense làpida 
– Tombes especials, majors i d'estela rústica 1.031,15 1.439,72 1.945,57 
Complements aplicables 
– Per cada m² o fracció de superfície ocupada 447,01 624,10 837,13 
– Per cada compartiment addicional 892,86 1.246,64 1.684,65 
– Per tenir ossera 298,44  416,69 563,09 
 
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       3.687,31                                                          5.173,55–  

– Sepultures de 2n pis     3.881,36                                                        5.445,85 
– Sepultures de 3r  pi                2.445,26                                               3.430,88 
– Sepultures de 4t pis               2.309,41                                               3.240,28 
 
Mausoleu sarcòfag  
– Per compartiment                      4.589,56 
 
1.4 Sepultures del Grup IV 
Panteons 
– Adjudicació        9.511,75 
– Per m² de superfície, fins als 6 primers m²        1.089,94 
– Per m² que passi de 6        1.743,53 
– Per compartiment        1.689,34 
– Per tenir ossera           842,59 
Arc-Cova /Arc-Capella 
– Adjudicació             6.956,61 
– Per m² d'ocupació              1.087,73 
– Per compartiment         1.684,43 
– Per tenir ossera           842,59 
 
Complements aplicables a les sepultures anteriors 
Per disposar d'un element decoratiu s'aplicarà un augment de valor de fins al 100%. 
 
A les tarifes anteriors s’aplicarà una bonificació del 95% quan es donin els següents requisits: 
a. Que sigui una sepultura d’entre les que disposa Cementiris de Barcelona, S.A. de la seva 

titularitat i disponibles per concedir i publicades al web corresponent. 
b. Prohibició de retrocessió durant 20 anys. En cas d’incompliment, se n’advertirà al titular i es 

tindrà la retrocessió per no sol licitada la sol·licitud de retrocessió decaurà i no produirà cap 
efecte. 
 

c. Prohibició de cessió a tercers no parents, ja sigui entre vius o per causa de mort. En cas 
d’incompliment, se n’informarà al titular i es tindrà la sol licitud de canvi de titularitat per no 
sol licitada. La sol·licitud de retrocessió decaurà i no produirà cap efecte. 
 

d. La presentació d’un pla de rehabilitació sobre la sepultura, amb la corresponent aprovació de 
l’Àrea corresponent de Cementiris de Barcelona, S.A. Aquest pla inclourà: 



  

i. Projecte executiu, visat pel corresponent col·legi oficial. 
ii. Actuacions a realitzar, detallades per capítols, partides i preus.  
iii. Cronograma des de la data de concessió de l’autorització. 
iv. Indicació del contractista d’obres, incloent raó social, domicili i NIF. 

La presentació d’un aval equivalent al 10% del preu de les obres, a retornar en el moment de 
la fi de les obres i aprovació de les mateixes per Cementiris de Barcelona, S.A. tal garantia 
respondrà dels danys que el titular pugui causar a la sepultura o a tercers durant les obres, 
inclòs el cas d’abandonament de l’obra. 

e. La presentació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les obres. 
f. Caldrà acreditar el compliment dels punts anteriors en el moment de sol·licitar la concessió de 

la sepultura i moment d’aplicació de la bonificació. 
g. La presentació de plànols as built de la sepultura un cop acabades les obres. 
h. En cas d’incompliment sobrevingut dels punts anteriors, incloent la no finalització de les obres 

en el termini compromès sense justificació, deixarà de ser aplicable la bonificació i la 
persona titular n’haurà de satisfer la totalitat (descomptant el 5% ja abonat)  o bé retornar la 
titularitat de la sepultura a Cementiris de Barcelona, S.A. sense que hi càpiga cap 
indemnització , ni el retorn del 5% ja abonat. 

i. No es podrà practicar cap inhumació fins que Cementiris de Barcelona, S.A. hagi aprovat les 
obres i aixequi la suspensió de les inhumacions.  

 
1.5 Sepultures del Grup V 
Solars  
– Per m² de superfície, fins als 6 primers m²        1.089,94 
– Per m² que passi de 6 de superfície        1.743,53 
– Per m² de major superfície subterrània           654,53 

 
Quan la contraprestació econòmica sigui en ocasió de la renovació d’una concessió encara vigent 
al cementiri de Collserola, però dins dels seus últims 5 anys de termini, excepte en els últims sis 
mesos, s’aplicarà al preu de la nova concessió el descompte anual equivalent per les anualitats 
completes que manquen per esgotar la concessió primigènia i una bonificació percentual sobre el 
preu sencer de concessió equivalent al nombre d’anys que manquin de concessió, excepte a l’últim 
any 
 
 
Epígraf II. Lloguer anual de sepultures: 
La contraprestació econòmica a satisfer per la concessió en concessió breu 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           114,61 
– Sepultures 2n pis           124,14 
– Sepultures 3r pis           105,08 
– Sepultures 4t pis             69,44 
– Sepultures 5è pis i superiors             60,68 
– Columbaris cineraris d’una sola inhumació  30,97 
– Columbaris cineraris de diverses inhumacions  45,37 
 
En el cas de produir-se la concessió en concessió breu  del dret funerari per un període de 5 
anys (i només per aquest període de concessió ) la contraprestació econòmica a satisfer, 
incloent-hi els drets de conservació, serà de: 
 
– Sepultures 1r pis                 458,41 
– Sepultures 2n pis           496,56 
– Sepultures 3r pis           420,33 
– Sepultures 4t pis           277,75 
– Sepultures 5è pis i superiors           242,74 
– Columbaris cineraris d’una sola inhumació  154,88 
– Columbaris cineraris de diverses inhumacions  226,86 
 



  

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                      169,83 
– Hipogeus cipus menor i columbaris de numeració romana                  219,05 
– Hipogeus egipci, bizantí, etruscs i loculi               246,02 
– Tombes menors                  358,63 
– Tombes a terra tipus americà cementiri de Collserola             369,60 
Complements aplicables 
– Per cada compartiment addicional                  98,39 
– Per tenir ossera                     49,15 

 
Sepultures del Grup II, Subgrup B (concessions per 50 anys), Grup III i Grup IV  (ambdues 
concessions per 75 anys) 
 
Aquestes sepultures també podran ser objecte de concessió breu (sempre i quant hi hagin 
sepultures d’aquestes característiques disponibles) i el preu de la concessió breu anual serà el 
resultat de calcular el preu de la contraprestació econòmica de concessió, , dividit entre 10 i 
incrementar el resultat un 10%. En aquest preu estan inclosos els drets de la contraprestació 
econòmica de conservació anual. 
La primera contractació d’una concessió breu de sepultura, de qualsevol dels Grups que es poden 
llogar, serà per un període mínim inicial de 5 anys, renovable per anualitats. 
 
 
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             31,30 
– Sepultures del Grup II             62,60 
– Sepultures del Grup III           125,21 
 
Inhumació i exhumació de cadàver, incloent-hi, si s'escau, la col·locació de la làpida: 

– Sepultures del Grup I           170,28 
– Sepultures del Grup II           243,17 
– Sepultures del Grup III i successius           555,21 

 
S'aplicarà el 50% de la contraprestació econòmica d'inhumació/exhumació en el cas de restes o 

cendres. 
 
– Inhumació i espargiment de les cendres en espais destinats a tal efecte              99,72 
– 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           353,05 
– Sepultures del grup II           495,62 
– Sepultures del grup III i successius        1.114,86 
 
Sol·licitud de data d’inhumació de persones difuntes 
– Per cada recerca individual per un màxim d’1 any i cementiri                10,43  
 
3.2 Reducció  i  preparació de cadàvers o restes 
Prestacions patrimonials a satisfer per reducció de restes o preparació de cadàvers, restes o 

cendres per a ser traslladats fora del cementiri. 
– Sepultures del Grup I             52,74 



  

– Sepultures Grup II (per compartiment) excepte tombes a terra tipus 
     americà           102,46 
– Tombes Americanes           223,12 
– Sepultures Grup III i successius (per compartiment)           175,46 
 
3.3 Trasllats 
En el trasllat de cadàvers, restes o cendres dins del mateix cementiri, qualsevol que en sigui el 
nombre la contraprestació econòmica 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 contraprestació econòmica a satisfer serà el 25% de la 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 de làpides, tires, marcs, gerros i inscripcions              0 
– Autorització d’entrada i col·locació de sòcols (excepte en façana de pedra  
natural o artificial)                      0 
– Autorització d’entrada i col·locació de voreres (obligatòriament enrasat amb  

el paviment existent / mides 70x30 cm.)                  0 
– Petits arranjaments o millores                        24,21 
– Revestiment de la façana amb aplacat de pedra marbre o granit (excloent-ne  

les façanes de pedra natural o artificial/mides entre mitjaneres)                    72,52 
– Autorització d'entrada i col·locació de jardineres amb rodes (obligatòriament  

amb rodes i mides autoritzades 70x20x20 cm.)                 0 
– Per excés de façana                         72,52 

 
    Subgrup B: Sarcòfags   

– Autorització d’inscripcions i gerros                0 
– Autorització d'entrada i col·locació de làpides, tires, marcs              0 
– Autorització d'entrada i col·locació de sòcols (excepte en façana de pedra  
natural o artificial)                     0 
– Autorització d'entrada i col·locació de voreres (obligatòriament enrasat amb  

el paviment existent/mides 140x30 cm.)                0 
– Petits arranjaments o millores                             48,40 
– Revestiment de la façana amb aplacat de pedra marbre o granit (excloent-ne  

les façanes de pedra natural o artificial/mides entre mitjaneres)                 145,03 
– Autorització d'entrada i col·locació de jardineres amb rodes (obligatòriament  

amb rodes i mides autoritzades 120x20x20 cm)                                  0 
Sepultures de Grup II:  

– Autorització d’inscripcions                        0 
– Autorització d'entrada i col·locació d’elements decoratius (per elements amb  

volum màxim d’1 m3                           0 
– Autorització d’entrada i col·locació d’elements decoratius (per elements que    

sobrepassin 1 m3 preu per m3 o fracció)                       0 
– Petits arranjaments o millores                            48,40 
– Revestiment parcial dels paraments exteriors amb aplacat de pedra, marbre 

 o granit                     90,88 
– Revestiment total dels paraments exteriors amb aplacat de pedra, marbre o  
granit                   201,46 
– Per obres de reparació o reforma per unitat                         134,32 

 
Sepultures de Grup IV:  

– Autorització de inscripcions                       0 
– Autorització d'entrada i col·locació d’elements decoratius (per elements amb un volum  

màxim d’1 m3                     0 



  

– Autorització d’entrada i col·locació d’elements decoratius (per elements que sobrepassin  
1 m3 preu per m3 o fracció)                     0 

– Petits arranjaments o millores                                       0 
– Per obres de reparació o reforma per unitat                                     0 
– Per obres de rehabilitació, reforma i/o reparació que afectin més del 50% de la 

sepultura                             0 
 

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 contraprestació econòmica equivalent al 20% de l'adjudicació del dret funerari corres-
ponent al conjunt dels nínxols que s'uneixin. 
 
En cas que s'operi als cementiris duent a terme alguna conducta que sigui un dels fets imposables 
descrits a l’article 2.4 de la present ordenança sense la llicència, autorització, permís o comunicació 
necessaris s’aplicarà una contraprestació econòmica de 150 euros quan aquell operador hagi 
d’obtenir-los. 
 

– Per ocupació de l’espai per filmació en el recinte d’un cementiri i per dia de filmació (no inclou 
altres serveis com l’assessorament, seguretat, guia, càterings, gestió de documents o 
similars).                   591,16 

 
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              27,80  
– Sepultures de més d'un compartiment              58,72 
Sepultures del Grup II: 
– D'un compartiment              58,72 
– Per cada compartiment addicional                6,88 
– Hipogeus egipcis i tombes a terra tipus americà              

129,18 
– Tombes sense cripta              27,80 
Sepultures del Grup III i successius: 
– Qualsevol sepultura, d’un compartiment              

129,18 
– Per cada compartiment addicional fins un màxim de 10 compartiments               6,88 
 
5.2 Conservació (pagament d'una sola vegada): 
En les concessions a 15, 30 i 50 anys, el pagament de la contraprestació econòmica s’haurà de 

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

En les concessions a 75 anys, el pagament de la contraprestació econòmica 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 contraprestació econòmica a satisfer en aquests casos serà el resultat 
de multiplicar per 50 la contraprestació econòmica corresponent a l'any en curs. 

Allò esmentat als dos paràgrafs anteriors no serà aplicable quan la limitació consisteixi en 
destinar la sepultura (o compartiment, quan s’escaigui) únicament a la inhumació d’urnes de 
cendres i no resti cap cadàver o restes inhumades. En aquest cas es meritarà el dret de 
conservació anual que estableixi la present Ordenança.  

 
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                                                   31,30 
Quan es realitzin dues o més operacions generadores de residus, en una actuació d’inhumació o 



  

cremació, es considerarà que el fet de la prestació només s’ha produït un cop, motiu pel qual la 
contraprestació econòmica 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 de construcció municipal (grups I, II i III)                                          35,04 
– Sepultures de construcció particular (grups IV i V)                                           189,88 

 
6.2 Modificació del dret funerari, per raó de transmissions  
S'abonaran les contraprestacions econòmiques de l'apartat 6è.1, segons el tipus de sepultura, 

en els percentatges següents: 
a) Per transmissions mortis causa: 

Quan qui l’adquireixi sigui hereu/va o legatari/a de la persona titular o hagués estat designat 
successora per acte administratiu decisió formal : el 200%.  
Quan qui l’adquireixi hagués estat designat successor/a per acte administratiu decisió formal 
(designa de beneficiari d’acceptació simultània): el 100%. 
Quan sigui posseïdor o posseïdora 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 concessió breu (per 
abandonament de la persona titular):  

S'aplicarà la taxa tarifa  corresponent a l'apartat 6è.1. 
d) Per la transmissió de sepultures de construcció particular entre vius no parents, s’aplicarà el 
següent tipus de gravamen sobre el valor que la persona donant i la persona donatària declarin de 
mutu acord: 
 
  
Base imposable (per 
trams) 

Percentatge 
(%) 

Resta base 
imposable 

Percentatge 
marginal (%) 

0 2 10.000 - 
10.000 3 15.000 3’5 
25.000 4 10.000 4’5 
40.000 4’5 10.000 5 
50.000 5 20.000 7 
70.000 7 20.000 9 
95.000 9 En endavant 11 
 
 
Perquè es produeixi la transmissió de la sepultura, la persona donatària, que és la obligada al 
pagament, ha d’acreditar el pagament de tal tipus de gravamen.  
 
En cas de discrepància sobre el valor a atorgar a la sepultura, la persona donant i la persona 
donatària poden demanar a Cementiris de Barcelona, S.A. que emeti una valoració com a tercer 
independent i que els serà vinculant. 
 
e) Subrogació entre parents vius amb conservació de restes i en motiu de nova concessió 0’00 € 

 
6.3 Per la designació administrativa de beneficiari o beneficiària 
Per la designació administrativa de beneficiari o beneficiària de la sepultura per després de la 

mort de la persona titular, per a la revocació de la designació esmentada o per a la substitució del 
beneficiari o beneficiària designat, s'abonarà per cada acte, la contraprestació econòmica 
equivalent al 50% de l'establert en l'apartat 6è.1. Tal contraprestació serà de 0’00 € si és una 
designa de beneficiari amb acceptació simultània i, per tant, acompleix els següents requisits: 



  

a. Que la designa de persona beneficiària sigui acceptada voluntàriament en el moment de 
sol·licitud per la persona que ha estat proposada. 

b. Que la designa de persona beneficiària inclogui: nom i cognoms, DNI/NIE, correu electrònic, 
adreça postal telèfon fix i mòbil, compte IBAN, document de condicions signat per la persona 
titular i per la persona que es proposa designar com a beneficiària. 

 
Es considerarà que l’acceptació és simultània si es compleixen els requisits a) i b) abans 

esmentats en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la sol·licitud de la persona titular. En cas 
contrari, la sol·licitud decaurà i no generarà cap efecte. 

 
6.4 Per la inscripció de clàusules de limitació de les sepultures. 

  a) Si la limitació afecta tota la sepultura, la contraprestació econòmica 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 contraprestació econòmica 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. 
c) Allò regulat a les lletres a) i b) anteriors no serà aplicable per a la inscripció de les limitació 
regulades a l’Epígraf V.2.3 (utilització exclusiva per a la inhumació d’urnes cineràries). En aquest 
cas la inscripció serà gratuïta.  

 
6.5 Publicitat d’expedients. 
En els expedients que comportin fer publicitat, a part de la contraprestació econòmica 

corresponent, la persona obligada 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             26,37 
– Per m² o fracció de vorera             31,15 
– Per m³ o fracció de cova             21,75 
– Per m³ o fracció de cripta             33,39 
– Per m³ o fracció de construcció en alçada o ampliació             46,34 
 

Epígraf VIII. Altres conceptes  
– Subministrament de sudaris per a restes                                                  26,94 
– Targeta magnètica d'accés a la porta dels mausoleus de l'edifici 
"Memorial  Collserola”                                                                                                              10,81 

 
 




