ORDENANÇA FISCAL 7. TAXA PER SERVEIS GENERALS

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis generals, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat
TRHL.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi
i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals i en
particular:
a) Documents que expedeixin o de que entenguin les Administracions o autoritats
locals, a instància de part.
b) Autorització per a utilitzar en plaques, patents i altres distintius anàlegs l'escut de
la Entitat local.
c) Atorgament de llicències o autoritzacions administratives d'autotaxis y demés
vehicles de lloguer.
d) Veu pública.
e) Serveis de competència local que especialment siguin motivats per la celebració
d'espectacles públics, grans transports, passos de caravana y qualsevol altre
activitat que exigeixin la prestació dels esmentats serveis especials.
f) L’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per
determinar si procedeix concedir la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat
comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions
de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances
municipals, d’acord amb el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local i l’article 187 del
TRLUC.
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara
que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis
o a la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o
l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una
altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
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Article 3. No subjecció
1. No estarà subjecte a la taxa per expedició de documents:
a) La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscals i devolucions d'ingressos, de caràcter municipal.
b) L'expedició de documents a instància d'autoritats civils, militars o judicials, per tal de
produir efecte en actuacions d'ofici.
c) Les certificacions i compulses de documents a instància de funcionaris o membres
de la Corporació, relacionats amb la seva situació o funció pròpies del càrrec.
d) L'expedició de certificats de residència del Padró Municipal d'Habitants necessaris
per obtenir la certificació censal específica, a efectes de consultes electorals, i els
referents a dades censals del padró vigent.
2. No estarà subjecte a la taxa per llicències urbanístiques :
a) Obres de rehabilitació i conservació de façanes, consistents en realització
d'arrebossat i pintura i col·locació de mosaic de façana.
b) Obres en edificis afectats per piritosi o aluminosi, sempre que la sol·licitud es dirigeixi
a l'eliminació d'aquests inconvenients.
c) Obres d’adequació d’habitatges consistents en eliminar barreres arquitectòniques,
sempre que es compleixin els següents requisits:
- Acreditar la situació de mobilitat reduïda i acreditar que l’habitatge no és
practicable o accessible per a qui hi resideix o hi ha de residir habitualment i
permanentment.
- Presentar una descripció detallada de les obres que cal fer, acreditativa que
no són d’entitat desproporcionada a la causa.
3. No s'exigiran taxes pels serveis següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Abastament d'aigües en fonts públiques.
Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
Protecció civil.
Neteja de la via pública.
Ensenyament en els nivells d'educació obligatòria

Article 4. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o
en l'interès de les quals redundi la tramitació del document, expedient, llicència o
servei de què es tracti.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent, en les taxes establertes per
l'atorgament de les llicencies urbanístiques previstes en la normativa sobre sòl i
ordenació urbana, els constructors y contractistes d' obres
3. En el cas de la taxa pel serveis de cementiri municipal, són subjectes passius els
sol·licitants de la concessió de l'autorització, o de la realització del servei, i si s'escau
els titulars de la concessió concedida, els seus hereus, successor o persones que
els representin.

110

En cas de presentar la sol·licitud per a la prestació del servei funerari, una empresa
com a representant legal del finat, i a efectes de facilitar la gestió, podrà liquidar de
forma trimestral les taxes meritades pels serveis sol·licitats, sempre a nom i
representació del subjecte passiu.
S'entendrà per empresa subjecte a aquesta particularitat, una empresa
concessionària del servei o una empresa amb llicència per realitzar l'activitat de
serveis funeraris dins el terme municipal de Malgrat de Mar.
Article 5. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 6. Exempcions subjectives
1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
a) Haver estat declarades pobres per precepte legal.
b) Tenir una limitació de recursos econòmics, prèvia justificació, amb informe
emès per part de l’Àrea de Serveis Socials.
c) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que
han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin
estat declarats pobres.
2. Per la taxa per la conservació i prestació de serveis del cementiri municipal estaran
exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap
pompa fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn a la fosa
comuna.
d) Els drets d'enterrament dels pobres de solemnitat que es morin en aquest
municipi.
Article 7. Base imposable - Quota tributària
1. La quotes tributàries es determinaran individualment, per una quantitat fixa que
s'assenyalarà segons la naturalesa dels documents, expedients, llicència o servei
que s'han de tramitar o realitzar, d'acord amb les tarifes que es contenen en l'annex
a aquesta ordenança.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document, expedient, llicència o servei de què es tracti, des que s'inicia fins a la
seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord
recaigut.
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3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació
dels expedients que motivin l'acreditament.
4. Constitueix la base imposable de la taxa de la taxa per llicències urbanístiques :
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova planta
i modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents i demolició
de construccions.
b) Quan es tracti de llicències de primera ocupació o d'utilització d'edificis i de modificació
del seu ús, la quantitat que es detalla en l'article següent.
c) Altres serveis tècnics i administratius, les quantitats que es detallen a l'article següent.
d) Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n'exclou allò que
correspon a la maquinària i a les instal·lacions anàlogues.
Article 8. Tarifa
Les tarifes de les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal, són les que es
detallen en el document annex a la present ordenança.
Article 9. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en la tarifa d'aquesta taxa.
Article 10. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. En
aquest moment l'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ, total o parcial de l'import
que correspongui. Si tal facultat és exercitada, no es tramitarà la sol·licitud si no es
realitza tal dipòsit.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que provoquin l'actuació municipal
d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi
en benefici seu.
3. Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi el meritament periòdic d'aquesta, i
així es determini, aquest es produirà l'1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament del servei o
activitat, i en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb
el prorrateig trimestral corresponent de la quota, excepte en aquells casos en que
s’estableixi una altra cosa.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat
administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o
desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent
5. Un cop nascuda l’obligació de contribuir, no l’afecta de cap manera la denegació de
la llicència o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat,
o la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència,
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ni la caducitat de l’expedient.
6. En cas de renúncia o desistiment durant la tramitació de l’expedient administratiu i
abans d’un acord favorable o desfavorable sobre la sol·licitud, la quota que caldrà
satisfer serà, en funció de la fase de tramitació en què es trobi l’expedient, el
percentatge corresponent segons taula annexa a aplicar sobre la quota que pertocaria
si s’hagués atorgat la llicència.
Fase del procediment

% aplicació

Fase d'iniciació/ordenació

10%

Fase d'instrucció

50%

Fase de finalització

80%

Article 11. Normes de gestió
1. Per a totes les taxes, s'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària
amb anterioritat a la meritació, no tramitant-se l'autorització sense que s'hagi realitzat
el corresponent ingrés.
2. La no presentació del dipòsit previ o de l'autoliquidació comportarà l'exigència dels
recàrrecs previstos a la Llei General Tributària.
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de
Procediment Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran
provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual
cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes
corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es
tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
4. Les quotes corresponents a la taxa pels serveis de cementiri municipal no es
prorratejaran.
5. Una vegada concloses les obres, les instal·lacions o les construccions que donen
lloc a l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable de la taxa, els serveis
municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions o de l’activitat
urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es practicarà
la liquidació que correspongui.
6. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de
satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
7. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i
ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu
director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han
efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les
condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat. Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les
construccions el declarat davant de l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop
finalitzades les obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix
l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.
8. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis
i les construccions a que fa referència l’article 187.1 d) del Text refós de la Llei
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d’urbanisme de Catalunya, es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les
construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop
executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel
propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres.
Article 12. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la
Llei General Tributària.
Disposició Final.
En tot allò no regulat explícitament, s’atendrà a l’Ordenança General i Disposicions
Legals vigents.
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació al butlletí Oficial de la
Província i serà aplicable a partir de l’1 de gener del 2002. El seu període de vigència
es mantindrà fins que n’esdevinguin la modificació o la derogació expresses.
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4
d’octubre de 2001 i modificada en sessió de data 19 de desembre de 2019.

Vist i plau,
L’ALCALDESSA,
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EL SECRETARI,

ANNEX DE TARIFES DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES
PER SERVEIS GENERALS
A) TAXA PEL SERVEI D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I ALTRES
EPÍGRAF PRIMER.- Certificacions i compulses
1. Certificacions de qualsevol classe, expedides per l'autoritat municipal o funcionari a
requeriment de part i no detallats en apartats posteriors:
a) En extracte
31,85
b) Literals
49,75
c) Certificats a instància de part referents a dades que constin en cens d'habitants
31,85
d) Les certificacions que es lliurin d'antecedents o dades que es refereixin a exercicis
49,75
anteriors a cinc anys a l'exercici corrent
e) Certificats a efectes de desqualificació de vivendes de protecció oficial
125,75
f) Certificats d'arrelament i d'integració
39,10
g) Certificats emesos a favor de proveïdors o contractistes a efectes de certificar la
31,85
bona realització de les tasques, per cada anualitat certificada
2. Compulsa de documents municipals, reproduïts en fotocòpia:
a) Compulses a efectes interns
b) DNI, carnets d'identificació personal expedits per Administració Pública i
titulacions acadèmiques, per document
c) Documents expedits de l'Ajuntament
d) Documents no expedits per l'Ajuntament

1,10

6,65
16,20

3. Bastanteig de poders que hagin de produir efecte en les oficines municipals

67,85

6,65

EPÍGRAF SEGON.- Documents expedits per les oficines municipals.
1. Informe tècnico-policial sobre accident de trànsit

51,50

2. Lliurament a particulars de dades estadístiques del padró d'habitants i els seus
productes

32,40

3. Exemplar de les Ordenances Fiscals o Generals, suport paper

33,70

4. Exemplar de les Ordenances Fiscals o Generals, suport magnètic

13,80

5. Per cada exemplar del Pla d'ordenació urbanística municipal i de cada un dels
plans derivats (sense cap plànol), en suport paper

374,20

6. Per cada exemplar del Pla Gral. d'Ordenació i de cada un dels plans derivats
(sense cap plànol), en suport magnètic

67,20

7. Lliurament a particulars de dades que estiguin informatitzades:
Llistats per línies
La tarifa anterior s'incrementarà per cada 5 pàgines, amb

32,40
0,32

8. Expedició de targeta d'armes

15,00
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9. Certificat de conducta ciutadana

24,00

EPÍGRAF TERCER.- Reproduccions de documents diversos
1. Fotocòpies simples:
a) DIN A-4 en blanc i negre
b) DIN A-3 en blanc i negre
c) DIN A-4 en color
d) DIN A-3 en color
2. Cartografia temàtica o derivada obtinguda per plotter:
a) DIN A0
b) DIN A1
c) DIN A2
d) DIN A3
d) DIN A4

0,14
0,26
1,12
2,25

120,00
116,40
112,75
108,50
105,00

3. Cartografia temàtica o derivada obtinguda per impressora làser:
a) DIN A3
b) DIN A4

30,05
15,00

4. Cartografia temàtica o derivada en suport magnètic:
a) Parcel·lari d'Urbana
b) Parcel·lari de Rústega
c) Topografia
d) POUM

67,15
67,15
67,15
67,15

5. Transmissió de fax:
Pel primer full
Per cada full d'excés

1,25
0,32

EPÍGRAF QUART.- Documents relatius a Medi Ambient i Sanitat
1. Informes tècnics sobre medi ambient i sanitat
121,75
2. Altres certificacions relatives a medi ambient
33,00
3. Expedició de document acreditatiu de l'inscripció de gossos al cens caní
9,00
4. Llic. administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
34,20
5. Autorització sanitària de funcionament per a establiments de tatuatges i piercings
121,75
6. Inspeccions sanitàries a les activitats, en cas d'actes de control desfavorables,
121,75
per la 3ª visita d'inspecció
A partir de la tercera visita d'inspecció, per cada inspecció s'incrementarà la taxa en un 25%
EPÍGRAF CINQUÈ.- Altres expedients relatius a contractació
a) Per cada proposició per prendre part en concursos i oposicions per optar a places
de plantilla o del quadre laboral en relació de caràcter fix:
Grup A1 o equivalent
17,45
Grup A2 o equivalent
13,25
Grup C1 o equivalent
11,45
Grup C2 o equivalent
9,00
Grup E o equivalent
6,65
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b) Lliurament d'informació en suport magnètic per a prendre part en
procediments de contractació (memòria/projecte)

77,25

B) AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS EN PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS DE L'ESCUT DEL
MUNICIPI
1. Per cada placa de numeració
2. Plaques de gual o entrada de vehicles
3. Plaques de senyalització zona de càrrega i descàrrega o de parada pública i
reserva parada especial, intervenint en la senyalització la Brigada Municipal, per
cada placa

2,50
9,65
54,00

Les quotes que s’acrediten per aquesta taxa són independents i compatibles amb
altres taxes i preus que pogués generar l’expedient tramitat.
C) TAXA PEL SERVEI DE LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
EPÍGRAF PRIMER.- Concessió, expedició i registre de llicències.
Per cada llicència

752,50

EPÍGRAF SEGON.- Substitució de vehicles.
Per cada llicència

148,80

EPÍGRAF TERCER.- Transmissió de llicències.
Per cada llicència

750,55

D) TAXA PEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DE COMUNICACIÓ PRÈVIA A
L'INICI D'OBRES

EPÍGRAF PRIMER.- Obres Majors
Obres amb una base imposable inferior o igual a 15.000,00 €
193,75
Obres amb una base imposable superior a 15.000,00 € fins a 100.000,00 €
364,00
Obres amb una base imposable superior a 100.000,00 € fins a 500.000,00 €
769,90
Obres amb una base imposable superior a 500.000,00 € fins a 1.000.000,00 €
1.268,10
Obres amb una base imposable superior a 1.000.000,00 €, per cada tram de
956,95
500.000,00 €
Modificacions del projecte amb llicència sense que impliquin variacions en el
pressupost i pròrrogues
Canvi de nom de llicència d’obres

171,40
45,00

Canvi d'ús

173,05

EPÍGRAF SEGON.- Obres menors
Obres amb una base imposable inferior o igual a 2.250,00 €
Obres amb una base imposable superior a 2.250,00 € fins a 5.000,00 €
Obres amb una base imposable superior a 5.000,00 € fins a 15.000,00 €
Obres amb una base imposable superior a 15.000,00 €, per cada tram de 7.500,00€

32,10
64,50
129,00
82,55
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EPÍGRAF TERCER.- Llicència o comunicació primera ocupació
Habitatges en pisos, per unitat
Edificis unifamiliars i naus industrials

38,65
64,80

EPÍGRAF QUART.- Instal·lació o substitució de rètols i anuncis publicitaris de tot tipus
Per m² o fracció de superfície, amb un mínim de 100,00 €

33,70

EPÍGRAF CINQUÈ.- Documents relatius a Serveis d'Urbanisme i Medi Ambient
1.Informes, previ reconeixement de l’edifici, que es practiquin a instància de
part o en virtut d’expedients contradictoris, per expedient tramitat:
1.1 Emesos per l’arquitecte, enginyer o assessor jurídic
1.2 Emesos per l’aparellador
1.3 Emesos per l’inspector

183,50
121,80
121,80

2. Informes sobre determinacions del règim urbanístic o aplicacions de les
condicions urbanístiques del sector

62,45

3. Altres informes o documents urbanístics no expressament tarifats per cap
altra taxa

62,45

4. Certificat de compatibilitat del projecte d’activitats amb el planejament
urbanístic

121,80

5. Consulta prèvia potestativa de la compatibilitat de l’activitat projectada amb
la normativa vigent

184,70

6. Llicències per a la realització d’activitats musicals a l'aire lliure
Tota la setmana, per temporada
Tres cops a la setmana (entre setmana), per temporada
Caps de setmana (divendres-dissabte o dissabte-diumenge), per temporada
Caps de setmana (divendres-dissabte-diumenge), per temporada
Esporàdicament, per cada dia sol·licitat
7. Llicències i legalitzacions d’activitats i serveis no subjectes a taxes per
llicència d'obertura d'establiments o equivalent (segons ordenança fiscal
específica)
8. Concessions de guals i entrades de vehicles, en cas d’alta
9. Canvi de titularitat de les parades del mercat setmanal
10. Duplicat targeta identificativa de la parada i paradista del mercat

2.308,85
924,55
230,25
533,25
137,80

193,65

58,75
154,20
20,00

EPÍGRAF SISÈ.- Altres
a) Senyalització d'alineacions i rasants sobre el terreny i lliurament de plànols 11,55
370,00
euros per cada metre lineal, amb un mínim de
b)Tramitació d'expedients de declaració de ruïna o a instància de part
1.410,75
c) Regularització de finques
384,27
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d) Cèdula urbanística
e) Certificats urbanístics amb efectes al registre de la propietat i notarials
f) Altres certificats urbanístics (alineació, rasants i de legalitat urbanística)
g) Consultes possibilitat edificació
h) Llicències de parcel·lació, segregació, o la seva modificació
i) Qualsevol altre document no expressament tarifat en els apartats anteriors
j) Certificat de divisió horitzontal

129,60
129,60
121,80
70,32
129,60
129,60
129,60

Quan per a la tramitació de l'expedient urbanístic sigui necessària la publicació d'anuncis, el
cost d'aquests anirà a càrrec dels interessats en l'expedient.
E) TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
EPÍGRAF PRIMER.- Neteja i preparació per enterrament:
a) En panteons
b) En tombes
c) En nínxols i columbaris
Si hi ha trasllat de restes a l'ossera o fossa comú la quota anterior es veurà
incrementada
Trasllat de restes d'un nínxol a un altre
EPÍGRAF SEGON.- Cartes de concessió
a)Per cada original per tomba o concessió
b) Per cada duplicat sigui de tomba o nínxol
c) Per autorització de canvi de titular en la concessió en favor dels hereus en línia
directa

499,85
475,25
378,75
70,75
257,80

20,90
61,40
61,40

EPÍGRAF TERCER.- Construcció i decoració de sepultures
Mínim pels projectes de decoració
79,15
En cas que s'hagin d'efectuar obres de reparació a les tombes aquestes tributaran per l'Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per llicències urbanístiques corresponent.
EPÍGRAF QUART.- Conservació del cementiri
a) Nínxols i columbaris de total mena
b) Panteons, tombes etc. 28,77€/m2 amb un mínim de

19,31
151,40

EPÍGRAF CINQUÈ.- Concessió de sepultures.
1. Concessió de dret
a) Tombes per metre quadrat.
1.760,15
b) Nínxols
883,75
c) Columbari
462,25
2. Concessions temporals
a) Per lloguer de nínxol, de qualsevol tipus per a 5 anys
402,35
b) Pròrroga lloguer d'un nínxol per 5 anys
331,65
c) En el cas de que s'observi que hi ha nínxols de lloguer que no hagin pagat la
concessió temporal en el seu moment, se'ls hi aplicarà la següent tarifa per any de
66,35
lloguer
d) En cas que no sigui possible inhumar un cadàver en una sepultura perquè no hagi
transcorregut el període mínim des del darrer enterrament, per cada any fins que
79,60
sigui possible el trasllat del cadàver a la sepultura on originàriament s'hauria inhumat
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