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AJUNTAMENT DE QUART 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 9  

REGULADORA DE LES TAXES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 
Art. 1r. 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 es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 29 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de 
cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa l’article 58 de l’ esmentada llei 39/1988. 
 
Art. 2n. Obligació de contribuir 
 
L’obligació de contribuir neix per la utilització dels serveis del Cementiri Municipal. Estaran 
obligats al pagament d’aquestes taxes o drets, les persones que sol·licitin 
 la prestació d’aquest servei, i en cas de la taxa per conservació, els seus titulars, els 
hereus, successors o persones que els representin. 
 
Art. 3. Bases i tarifes 
 
Les Bases i tarifes de la present ordenança, amb indicació dels conceptes impositius, són 
els següents: 

Epígrafs I 
Quota en 
Euros 

Concessió de nínxols a 30 anys   
Per un nínxol de 1r. pis 660 
Per un nínxol de 2n. pis 690 
Per un nínxol de 3r. pis 645 
Per un nínxol de 4t. pis  505 
Concessió de columbaris a 30 
anys (preu únic) 

250 

Concessions temporals de 
nínxols o columbaris (2 o 5 
anys) 

60 

Epígraf II   
Drets d'inhumació o exhumació 
a nínxols i columbaris 

60 

Reducció de despulles i neteja 
de nínxols i columbaris 

45 

Recollida i eliminació de residus 40 
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Epígraf III   
Renovació de drets funeraris 
fins a 30 anys 

60 

Expedició d’un duplicat del títol 
perdut o extraviat 

25 

Transmissió de concessions 
funeràries entre familiars per 
herència o donació (s'inclou 
expedició de títol) 20 
Transmissió d'una concessió en 
la qual no hi hagi cap relació de 
parentiu entre l'adquirent i el 
cedent, es satisfarà el 50% de la 
quota de l'epígraf I (s'inclou 
expedició de títol)   
Epígraf IV   
Manteniment de nínxols amb 
caràcter obligatori (anual). 

15 

Epígraf V   
Col·locació de làpides 30 

 
 
Disposició addicional. 
 
En els supòsits no previstos en aquesta Ordenança, s’aplicarà l’Ordenança General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 


