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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CONDU CCIÓ 

DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL 

 

 

Article 1. Fonaments i naturalesa 

A l’empara del previst en els articles 58 i 20 de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 145 i 19 de dit 

text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de conducció de 

cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local, que es regirà per la present 

ordenança fiscal i el no previst en aquesta, per l’esmentada Llei. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels diversos serveis 

assenyalats. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

Estan obligats al pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança, els qui 

sol.licitin o contractin els serveis realitzats per aquest municipi, a què es 

refereix l’article anterior i següent. 

 

Article 4. Quantia 

1. La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la fixada en la 

tarifa que es conté per cada un dels diferents serveis. 

2. La tarifa d’aquesta taxa és la següent: 

 Euros 

Epígraf primer: Conducció de cadàvers 

1. Trasllat dins del territori de l’entitat local 30,05 

2. Trasllat fora del territori de l’entitat local,  

per cada quilòmetre recorregut, sumant-se  
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els d’anada i tornada 30,05  

 més 0,15 euros km anada i tornada 

 

NOTA: Quan la distància del recorregut o per naturalesa del servei 

s’inverteixi un temps superior a vuit hores, s’augmentaran els euros 

corresponents per dia en concepte de dietes, per cada un dels servidors 

del cotxe fúnebre. 

 

Epígraf segon: Dipòsit de cadàvers 

1. Per cada dipòsit d’un cadàver o  

les seves restes, durant 24 hores o fracció,  

en els locals destinats a dipòsit individual 15,03 

2. Per cada dipòsit d’un cadàver o les seves  

restes, durant 24 hores o fracció, en els locals  

destinats a dipòsit general 15,03 

3. Per la utilització del dipòsit per a la  

realització d’embalsament de cadàvers 15,03 

 

Epígraf tercer: Sales de dol 

1. Per la utilització de sales de dol durant  

24 hores o fracció 

 

Epígraf quart: 

Qualsevol altres serveis dels genèricament  

enunciats en l’article 1 de l’ordenança, que  

l’entitat local presti efectivament 
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3. Per serveis extraordinaris consistents en el trasllat de cadàvers al 

cementeri municipal sense procedir a la seva inhumació en aquest, 

60,10 euros més 0,15 euros km recorregut per servei. 

4. Per serveis extraordinaris de recollida i trasllat de cadàvers fora del 

domicili, 60,10 euros. 

 

Article 5. Normes de gestió 

1. L’obligació del pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança 

neix des que es realitzi qualsevol dels serveis especificats. 

2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de presentar, al 

que estigui obligat a realitzar-lo, la factura corresponent. 

3. Els interessats als qui es presti algun dels serveis esmentats en aquesta 

ordenança hauran de presentar en aquest municipi una sol.licitud on 

s’expressi el servei en qüestió. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present ordenança s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2002 i estarà en 

vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 


