
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 
Article 1r.  Fonament i naturalesa 
 
Fent 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 modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb 
allò que disposen en els articles 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, text 
refós de la  llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que 
resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació de serveis o per la realització d’activitats 
administratives de competència local corresponents al servei de cementiri local 
i altres serveis fúnebres de caràcter local, que s'ha de regir per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57 
de l'esmentat RDL 2/2004. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri 
municipal i la realització d’activitats administratives de competència local, com 
són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de 
panteons o de sepultures; ocupació d'aquests panteons o sepultures; reducció, 
incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; 
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altre que, 
de conformitat amb allò que preveu el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria 
ja siguin convenients o s'autoritzin a instància de part. 
 
 
Article 3r.  Subjecte passiu 
 
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 siguin 
titulars dels drets funeraris, familiars del difunt i en el seu defecte, els hereus o 
legataris o altres contractants dels serveis que en dret procedeixi, entre ells, les 
companyies d’assegurances que contractin serveis complets. 
 
 
Article 4t.  Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques o jurídiques a què  es refereixen els articles 42.1.a i 
42.1.b 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 43.1 de la Llei 
General Tributària. 
 
 
Article 5è.  Quota Tributària 
 
La quota tributària s'ha de determinar per l'aplicació de la tarifa següent: 
 
A.1) Concessions de nínxols perpetus, ja construïts actualment, 
segons classe: 

Euros 

  
- Columbari (urnes cineràries) 522,00 
- Nínxol simple 1.065,00 
- Nínxol simple amb ossera (amb capacitat doble) 3.187,00 
- Nínxol simple amb ossera (amb capacitat doble) nivell inferior 4.500,00 
- Nínxol doble 3.500,00 
- Nínxol doble nivell superior 5.000,00 
- Capella 6.485,00 
  
A.2) En cas de construcció de nous nínxols, el preu de concessió 
perpetua es fixarà per la Junta de Govern Local en base al cost 
real d’aquests. 

 

  
B) Concessions temporals en arrendament:  
  
- Nínxol simple a l'any  25,00 
- Nínxol doble a l’any  34,00 
  
C) Conservació de propietats funeràries i cementiri:  
  
- Columbari (urnes cineràries) 11,85 
- Per cada nínxol simple a l'any   11,85 
- Per cada nínxol simple amb ossera  17,20 
- Per cada nínxol doble a l'any 18,85 
- Per cada nínxol doble amb ossera a l'any 20,45 
- Per cada panteó a l'any 24,72 
- Per cada capella a l'any  33,37 
  
D) Altres Drets:  
  
- Per traspàs de títols funeraris  29,75 
- Per expedició de títols funeraris 19,85 

 
 
Article 6è.  Acreditament 
 



Pel que fa a la taxa de conservació del cementiri, que és de recepció obligatòria 
per a tots els titulars dels drets funeraris, amb caràcter general, meritarà 
periòdicament l’ú de gener de cada any, sent el periode impositiu l’any natural, 
llevat dels casos d’inici i cessament de la prestació del servei, en els quals 
aquest serà, des de l’inici fins al final d’any o des de l’ú de gener fins a la data 
de cessament, entenent que el servei s’inicia i finalitza amb la sol·licitud i 
extinció de la concessió del dret funerari. 
 
 
Article 7è.  Declaració, liquidació i ingrés 
 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
 
2. Quan s’inicii la prestació del servei, aquesta serà objecte de liquidació 
individual i autònoma que cal notificar una vegada s'hagi realitzat, per tal 
d’ingressar directament a les arques municipals l’import corresponent en la 
forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 
 
3. Segons el tipus de servei sol·licitat, una vegada sol·licitat el seu inici, aquest 
s’inclourà en el padró anual. 
 
4. El pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària. 
 
 
Article 8è.  Exempcions i bonificacions 
 
1. Estan exempts del pagament de les taxes els enterraments de beneficència i 
les exhumacions ordenades per l’autoritat judicial. 
 
2. Llevat dels supòsits assenyalats, no s’ha de concedir cap exempció ni 
modificació en el pagament de la taxa. 
 
 
Article 9è.  Revocació 
 
En el cas d’impagament de la taxa de conservació de nínxols ja siguin de 
concessió perpètua o de lloguer del cementiri municipal per un periode de tres 
anys o més l’Ajuntament podrà iniciar un expedient de revocació dels nínxols 
impagats per tal de recuperar-ne la plena propietat. 
 
 
Article 10è.  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'ha d'ajustar a allò que disposen els 
articles 183 i següents de la Llei General Tributària. 
 
 
Disposició final  



 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui en el 
Butlletí Oficial de la Província i s'ha d'aplicar a partir del dia 1 de gener de 2009. 
Pel que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
 
Diligència  
 
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 10 articles, va ser 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 1989, i 
modificada per acord Plenari de data 22 de desembre de 2011, que en va fer 
l’aprovació definitiva.  
 
 
Riudoms, 19 de desembre de 2012 
 
Vist i plau 
L'alcalde,                        La secretària interventora, 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Cruset Domènech                         Marta Cuesta García 
 


