Ajuntament de

Riudarenes
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. -TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.p de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà
per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri
municipal com son: 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 el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
siguin convenients o s’autoritzin a instància de part.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o
de la realització del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4. RESPONSABLES
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col•laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d’ells solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que
se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
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b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.
c)

En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.

Article 5. EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a)
Els enterraments dels exiliats procedents de la 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 en la
fossa comuna.

Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA

CEMENTIRI DE RIUDARENES I DE L’ESPARRA
1. Per concessió de nínxol nou:
a) Perpetuïtat (50 anys):
b) Temporals:
Temps limitat a 5 anys i trasllat a columbari
Temps limitat a 10 anys i trasllat a columbari
Per més de 10 anys
2. Concessió de nínxols vells, recuperats i millorats
a) Perpetuïtat
b) Temporals:
Temps limitat a 5 anys i trasllat a columbari
Temps limitat a 10 anys i trasllat a columbari
Per més de 10 anys
3. Per cessió de terrenys per a la construcció de
panteons, per cada pam o fracció en el supòsit que el
Reglament de Cementiris permeti la seva construcció:
4. Per concessió d’un columbari
a) Perpetuïtat (50 anys):
b) Temporals:
Temps limitat a 5 anys
b) Concessió d’un columbari vell, recuperat i millorat
5. Taxa anyal per conservació de:
1. Nínxol

EUROS
850,00
250,00
350,00
500,00

200,00
250,00
300,00

50,00 Eur/pam
350,00
250,00
200,00
15,00
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2. Panteó
3. Columbari
6. Taxa de traspàs per cada nínxol
Taxa de traspàs per cada columbari
7. Taxa per inhumació
8. Taxa per col. Locació de làpides
9. Taxa per trasllat de restes
a) De nínxol cedit a l’ossera del cementiri
b) De nínxol cedit a nínxol de família
c) De nínxol cedit a nínxol de família a càrrec
municipal

150,0
15,00
60,00
30,00
70,00
20,00
150,00
150,00
200,00

Article 7. ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen, i s’entendrà, aquests efectes que l’esmentat inici es produeix
quan aquests se sol·liciten.
Article 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1. Ells subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. La
sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus panteons s’acompanyarà
del projecte i de la memòria corresponent, autoritzats per un facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà una
vegada s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques
municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació.
Article 9. 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 disposen els articles 77 i següents
de la Llei General Tributària.
Article 10. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell
Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
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gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal.
ANNEX
CONDICIONS DE LA PRESENT CONCESSIÓ FUNERÀRIA:
•

Les concessions tindran una durada de cinquanta anys. Al seu termini llurs titulars
tindran dret a que se’ls atorguin pròrrogues successives per períodes de vint-i-cinc
anys.
• Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran el termini per al qual fos
inicialment atorgat.
• Només serà vàlida la transmissió “mortis causa” entre familiars.
• Es declararà la pèrdua o caducitat de la concessió, amb reversió del nínxol o sepultura
corresponent a favor de l’Ajuntament, en els següents supòsits:
1. Pel transcurs del termini de concessió o pròrroga sense que el seu titular
hagi sol·licitat la seva pròrroga.
2. Per renúncia expressa del seu titular.
3. Pel transcurs de quatre anys de la mort del titular sense que els seus
hereus hagin sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor.
4. Per la manca de pagament dels drets o taxes corresponents.
• Tota inhumació o trasllat requerirà l’autorització de l’autoritat municipal.
• No podrà obrir-se cap sepultura si no han transcorregut 2 anys des de l’última
inhumació, o 5 anys si el decés hagués estat per malaltia infecciosa.
• El nombre d’inhumacions successives en cada una de les sepultures només estarà
limitat per la seva capacitat o per la limitació voluntària del titular del dret funerari.
• L’exhumació un cadàver o de les restes, per a la seva inhumació en un altre cementiri o
per incineració, precisarà la sol·licitud del titular de la sepultura de que es tracti i caldrà
que hagin transcorregut els terminis establerts en el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria.
(Si la inhumació s’ha d’efectuar en una altra sepultura del propi cementiri caldrà la presentació
del títol de dret funerari també d’aquesta.)
CONDICIONS DELS DRETS FUNERARIS DELS ARRENDAMENTS:
•

•

Els arrendaments dels nínxols s’adjudicaran per termini de cinc o deu anys per a
l’enterrament immediat d’un cadàver. Es destinaran especialment a aquesta finalitat els
nínxols procedents de reversions a favor de l’Ajuntament, i només en cas que no n’hi
haguessin de disponibles d’aquesta procedència, se’n destinarien dels de primera
utilització seguint el mateix ordre que en les concessions.
Es declararà la pèrdua o caducitat de l’arrendament, amb reversió del nínxol o
sepultura corresponent a favor de l’Ajuntament, en els següents supòsits, prèvia
audiència a la persona interessada:
1. Pel transcurs del termini de concessió o pròrroga sense que el seu
titular hagi sol·licitat la seva pròrroga.
2. Per renúncia expressa del seu titular.
3. Pel transcurs de quatre anys de la mort del titular sense que els seus
hereus hagin sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor.
4. Per la manca de pagament dels drets o taxes corresponents.

•

Es podrà autoritzar l’enterrament d’altres cadàvers en els nínxols de lloguer, si s’escau,
transcorreguts dos anys des de l’última inhumació, mitjançant la renovació de
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•

l’arrendament per un nou període de cinc o deu anys, que anul·larà l’anterior, encara
que mantindrà el dret a conservar en el nínxol les restes de cadàvers anteriors.
Transcorregut el període de lloguer les restes hauran de ser traslladades a un nínxol en
règim de concessió o a l’ossera del cementiri.

CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ FUNERÀRIA D’UN COLUMBARI:
•
•
•
•

•
•
•

Les concessions tindran una durada de cinquanta anys. Al seu termini llurs titulars
tindran dret a que se’ls atorguin pròrrogues successives per períodes de vint-i-cinc
anys.
Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran el termini per al qual fos
inicialment atorgat.
Només serà vàlida la transmissió “mortis causa” entre familiars.
Es declararà la pèrdua o caducitat de la concessió, amb reversió del nínxol o sepultura
corresponent a favor de l’Ajuntament, en els següents supòsits:
1. Pel transcurs del termini de concessió o pròrroga sense que el seu
titular hagi sol·licitat la seva pròrroga.
2. Per renúncia expressa del seu titular.
3. Pel transcurs de quatre anys de la mort del titular sense que els seus
hereus hagin sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor.
4. Per la manca de pagament dels drets o taxes corresponents.
Tota inhumació o trasllat requerirà l’autorització municipal.
L’obertura dels columbaris i el trasllat de les cendres podrà realitzar-se en qualsevol
moment, prèvia autorització municipal.
El nombre d’inhumacions successives en cada una de les sepultures només estarà
limitat per la seva capacitat o per la limitació voluntària del titular del dret funerari.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 1998 i que regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA
NOTA: Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del dia 25 d’octubre de 1999
(data de publicació de l’elevament a definitiu BOP 166 del dia 29 de desembre de
1999) , modificació que ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2000.
Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del ple de l´Ajuntament adoptat el
dia 21 de desembre de 2001 i publicat al BOP núm
de data 31 de desembre de
2001.

-

Acord de Ple del dia 27 de novembre de 2006 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 25 del dia 5 de febrer de 2007), modificació que ha entrat en vigor
l’endemà de la publicació.
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-

-

-

Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
Acord de Ple del dia 9 d’octubre de 2015 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 234 de 04 de desembre de 2015), modificació que ha entrat en vigor
el dia 1 de gener de 2016.
Acord de Ple del dia 26 de febrer de 2018 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 77 de 20/04/2018), modificació que ha entat en vigor el dia
21/04/2018.
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