ORDENANÇA FISCAL NÚM 14
REGULADORA DE LES TAXES PELS SERVEIS DE CEMENTIRI
Article 1r. Fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
d'acord amb allò que disposen els articles 15 al 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les "Taxes pels Serveis de Cementiri",
que s'han de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a
allò que preveu l'article 57 del text refós esmentat.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes:
a) L'atorgament de drets funeraris sobre espais i sepultures per a enterraments, i les
actuacions administratives provinents de la titularitat del dret funerari com
l'expedició i canvi de títols, els traspassos i les modificacions.
b) Les inhumacions, exhumacions i trasllat de cadàvers, restes i cendres provinents
d'incineracions; reducció de restes; dipòsit de cadàvers o restes.
c) El moviment de les làpides i els elements decoratius i de jardineria i la
conservació, manteniment i neteja del cementiri.
d) L'autorització per a l'obtenció de fotografies i filmacions dins del cementiri.
e) I qualsevol altre servei del cementiri que sigui procedent o que, si el sol·licita Ia
part interessada, pugui ser autoritzat.

Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents Ies persones físiques i jurídiques i Ies entitats a
què es refereix l'article 35.4 de Ia Llei general tributària que siguin titulars de 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
Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu Ies
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de Ia Llei general
tributària.
AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA MUNICIPAL

ORDENANÇA NÚM. 14
-2017-

Pàgina 191

Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è. Acreditament i període impositiu
Amb caràcter general, les taxes pels serveis del cementiri s'acrediten i neix l'obligació
de contribuir en el moment en què se sol·liciten o contracten els serveis, o es
presenten les sol·licituds demanant Ia concessió, adjudicació, autorització o
qualsevol tràmit de naturalesa administrativa referent a les sepultures, terrenys i
serveis del cementiri municipal.
Pel que fa a la taxa de conservació del cementiri, que és de recepció obligatòria per
tots els titulars de drets funeraris, amb caràcter general, meritarà periòdicament a l'ú
de gener de cada any, sent el període impositiu l'any natural, llevat dels casos d'inici
i cessament de Ia 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 la data de cessament, entenent que el servei
s'inicia i finalitza amb Ia sol·licitud i extinció de Ia concessió del dret funerari.
En les adjudicacions de sepultures mitjançant lloguer i en les designacions de
beneficiaris o l'establiment de clàusules de limitació d'ús dels drets funeraris, el
meritament de Ia taxa de conservació és únic, sent el període impositiu el que
correspon al número d’anys de lloguer o a Ia durada de la concessió,
respectivament.
Article 6è. Bases i tarifes
Les bases imposables són, en funció del tipus de sepultura i del servei de què es
tracti, segons el detall de Ies tarifes següents:
A l'efecte d'establir les tarifes, Ies sepultures es classifiquen en els següents tipus:
a) Grup I. Concessions per 50 anys:


Panteons construïts per particulars sobre terrenys adjudicats per
concessions temporals.



Sepultures de 1a classe: capelles situades al voltant de l'antic cementiri i
zona de Ia nova ampliació.



Sepultures de 2a classe: sepultures a l'aire lliure excavades en el subsòl i
acabades a nivell de terra amb materials decoratius.

b) Grup ll. Concessions per 50 anys:


Sepultures de 3a classe: nínxols ubicats en illes construïdes al cementiri i
sota els passadissos de les capelles, amb la construcció de diversos
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compartiments, els quals es defineixen d'acord llur funció com a:


Sepultures de 3a classe amb ossera: nínxols amb 4 compartiments i
ossera. En algunes sepultures antigues (zona del cementiri prèvia a
l’ampliació del 1976) l’ossera pot no existir i en canvi tenir un o més
departaments addicionals. En tots els casos es consideraran estar totes
dins d’aquest grup.



Sepultures de 3a. Classe amb ossera a l’interior d’una capella a la zona
d’ampliació, amb làpida i marc.



Sepultures de 3a classe sense ossera: nínxols de 4 compartiments sense
ossera.



Sepultures de 3a classe triple: nínxols amb 3 compartiments.



Sepultures de 3a classe triple amb ossera: nínxols amb 3 compartiments
amb ossera.



Sepultures de 3a classe doble: nínxols amb 2 compartiments.

c) Grup III. Concessions per 50 anys:




Sepultures de 4a classe: nínxols ubicats en illes construïdes al Cementiri
amb un únic compartiment, i que, en funció de llur ubicació en l'illa, es
defineixen com a:
•

Sepultures de 4a classe altes: nínxols d'un compartiment ubicats en
l'última alçària de cada illa.

•

Sepultures de 4a classe baixes: nínxols d'un compartiment ubicats en
qualsevol altra alçària de l'illa.

•

Compartiments individuals de les sepultures de 2a classe: un
compartiment dels que tenen una sepultura de 2a classe excavada en
el subsòl i finalitzada a nivell de terra.

Columbaris amb capacitat de 4 urnes cineràries segons la mida de cada
urna, amb làpida de granet inclosa en el preu de la sepultura.

d) Grup IV. Columbaris. Concessions per 30 anys:


Columbaris amb capacitat de dues urnes cineràries segons la mida de
cada urna amb placa.

e) Grup V. Columbaris. Concessions per 20 anys:


Columbaris amb capacitat d’una urna amb placa, a l’interior d’una capella.
Amb inhumació sota de la capella.
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f) Grup VI. Concessions per 50 anys:


Sepultura familiar horitzontal de tres departaments amb làpida de granet
inclosa en el preu.

Epígraf 1. Concessió de drets funeraris
1.1 Concessions temporals, de 50 anys, de sepultures segons la classe de sepultura
i ubicació, per a cadascuna.
Sepultura de 1a classe, zona de nova ampliació..............................................13.489,15 €
Sepultura de 1a classe ................................................................................................ 9.384,28 €
Sepultura de 2a classe, zona de nova ampliació..............................................11.507,76 €
Sepultura de 2a classe ................................................................................................ 6.383,80 €
Sepultura de 3a classe amb ossera......................................................................... 3.781,16 €
Sepultura de 3a classe sense ossera ...................................................................... 2.965,62 €
Sepultura de 3a classe triple amb ossera ............................................................. 2.965,62 €
Sepultura de 3a classe triple ..................................................................................... 2.617,73 €
Sepultura de 3a classe doble.................................................................................... 1.628,80 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 2 .......................................................................... 1.032,74 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 3 ..............................................................................945,76 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 4 ..............................................................................907,93 €
Sepultura de 4a classe alta ............................................................................................688,49 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 1 amb làpida ...................................... 1.855,78 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 2 amb làpida ...................................... 1.936,45 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 3 amb làpida ...................................... 1.775,08 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 4 amb làpida ...................................... 1.694,39 €
Sepultura de 4a classe alta illa 23 amb làpida.................................................... 1.613,70 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 1 amb làpida ...................................... 2.385,21 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 2 amb làpida ...................................... 2.623,02 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 3 amb làpida ...................................... 2.241,18 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 4 amb làpida ...................................... 1.613,70 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 1 amb làpida ...................................... 2.385,21 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 2 amb làpida ...................................... 2.623,02 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 3 amb làpida ...................................... 2.241,18 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 4 amb làpida ...................................... 1.613,70 €
Sepultura familiar horitzontal illa 25 amb làpida ............................................... 7.869,00 €
Columbari amb capacitat de 4 urnes cineràries segons mida urna.............. 1.338,00 €
Els preus fixats a l'illa 21 també s'aplicaran de forma residual per les concessions
temporals de 50 anys de sepultures que no tinguin establert uns preus específics o
no descrites en cap apartat del grup III.
Concessions de sepultures del grup III amb els següents complements: làpida i
marc:
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Sepultures de 3a. Classe amb ossera a l’interior d’una capella a la zona d’ampliació,
amb làpida. ..................................................................................................................... 8.596,49 €
1.2 Concessions temporals, de 30 anys, de columbaris segons la classe de sepultura
i ubicació, per a cadascuna.
Columbaris amb capacitat de dues urnes cineràries segons la mida de cada urna
amb placa ..........................................................................................................................668,81 €
1.3 Concessions temporals, de 20 anys, de columbaris segons la classe de sepultura
i ubicació, per a cadascuna.
Columbaris d’un compartiment, amb placa, a l’interior d’una capella.............215,01 €
1.4 Dret a dipositar una urna cinerària sota les capelles, per una durada màxima
de 2 anys: 112,87 €
1.5 Adjudicacions per lloguer de sepultures de 4a classe alta:




Dipòsit temporal per a 2 anys. Per aquells casos d’impossibilitat
d’inhumació en la sepultura de concessió per motius sanitaris (última
inhumació inferior a 2 anys): 73,12 €
Adjudicació pel lloguer d'una sepultura per 5 anys mínim primer cop:
172,11 €
Pròrroga adjudicació pel lloguer d'una sepultura:
• Per 1 any: 5% cànon per concessió temporal.
• Per més d’1 any: 5% cànon per concessió temporal multiplicat pel
nombre d'anys concertats.

Epígraf 2. D'altres serveis
2.1 Conservació de cementiris:
Quotes anuals:
Terrenys, panteons i sepultures del grup I:................63,98 €/any
Sepultures del grup II: ......................................................25,29 €/any
Sepultures del grup III:.....................................................12,64 €/any
Columbaris grup IV: .......................................................... 9,47 €/any
Columbaris grup V:............................................................ 6,94 €/any
Sepultures grup VI:............................................................44,60 €/any
Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l'any natural, la quota es
prorratejarà aplicant les tarifes anteriors, pel número de trimestres o fracció que
comprengui el període impositiu.
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2.1.2. Quotes irreductibles:
Quan se sol·liciti i concedeixi Ia Iimitació d'enterraments d'una sepultura, s'ha de
satisfer en concepte de taxes de conservació per una sola vegada, la taxa que
correspongui a Ia classe de sepultura, multiplicada per 25.
En les adjudicacions per lloguer de sepultures, se satisfarà en concepte de taxes de
conservació per una sola vegada, la quota que correspongui a la classe de sepultura,
multiplicada pel nombre d'anys del lloguer.
2.2. Preparació prèvia de la sepultura:





Grup I.......................................................................................................................126,88 €
Grup II. ..................................................................................... ................................ 65,98 €
Grup III. ..................................................................................................................... 30,45 €
Grup VI. ..................................................................................................................... 96,43 €

2.3. Inhumació o exhumació, inclosa en tot cas, la col·locació de la làpida existent:





Cadàvers i restes:
 Grup I.......................................................................................................................317,94 €
 Grup II. ..................................................................................... ..............................235,37 €
 Grup III. ...................................................................................................................106,34 €
 Grup VI. ...................................................................................................................276,66 €



Cendres:
 Al grup I, II, III i VI, s’hi aplicarà el 50% de la inhumació de cadàver o
restes.
 Grup IV i V. .............................................................................................................. 78,91 €
 A la capella de columbaris.................................................................................. 78,91 €

Exhumació especial..........................................................................................................224,81 €

2.4. Trasllat de cadàver, restes o cendres dins el Cementiri. ............................................ 41,70 €
2.5. Reducció de restes: per cada cos reduït:






Sepultures Grup I.......................................................................................................... 85,12 €
Sepultures Grup II. ....................................................................................................... 68,10 €
Sepultures Grup III. ...................................................................................................... 59,22 €
Sepultures Grup VI. ...................................................................................................... 76,61 €
Altres sepultures (Fossa, etc).................................................................................... 85,12 €

2.6. Dipòsit de cadàvers, restes o cendres, a petició de la part interessada. Per
cadascun:



Cada 24 hores: 17,19 €
Més de 48 hores: 51,58 €
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2.7. Permís d'entrada i col·locació de làpides, vidrieres, elements decoratius i de
jardineria: 28,95 €
2.8. Permís d'entrada i col·locació de tires de marbre, gerros i elements menors:
13,48 €
2.9. Ajuda de peó per a la col·locació de làpides i altres elements (per cada hora o
fracció): 24,25 €
2.10. Ajuda amb elevador grua del Cementiri (per cada unitat): 25,65 €
2.11. Per a les autoritzacions d'obres de construcció o reforma de sepultures, s'ha
de liquidar la taxa de 44,06 €
2.12. Quan es realitzin treballs en el Cementiri de Reus sense el permís
corresponent i sense haver pagat la taxa, s’aplicarà el doble de la taxa que
pertoqui.
2.13. Canvi o modificació de títols de drets funeraris:
2.13.1 Canvi de títols per motiu de l'exhauriment de l'anterior. En funció del tipus de
sepultura:
a) Sepultures del grup I:................................................................................. 58,01 €
b) Sepultures del grup II: ............................................................................... 30,08 €
c)
Sepultures del grup III i columbaris grups IV i V: .............................. 18,63 €
d) Sepultures del grup VI: .............................................................................. 43,40 €
2.13.2 Duplicats per pèrdua de l'original: la taxa que cal satisfer ha de ser el 150%
de les fixades en l'apartat anterior, segons la classe de sepultura.
2.13.3 Canvi o modificació de títols, per raó de transmissions, inclosa l'expedició del
nou títol: s'han de satisfer les taxes a l'apartat 2.13.1 segons la sepultura, en els
percentatges següents:


Per transmissions "mortis causa'':

Quan I'adquirent sigui hereu o legatari del titular o hagués estat designat successor
per acte administratiu: 200 % de les taxes del punt 2.13.1.
Quan sigui posseïdor sense títol de successió sense designació, i es qualifiqui el
canvi de provisional: 400% de les taxes del punt 2.13.1.


Per transmissions ''inter vivos'':

Cessions entre parents dins del grau assenyalat per I'Ordenança municipal de
Cementiri: 300% de les taxes punt 2.13.1.
Cessions entre estranys: 500% de les taxes del punt 2.13.1.
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2.14. Designació de beneficiaris o establiments de clàusules de limitació d'ús.
2.14.1. Per la designació administrativa de beneficiaris de la sepultura per a
després de la mort del titular, per a la revocació de la designació o per la
substitució del beneficiari designat: s'ha de satisfer, per cada acte, la taxa equivalent
al 50% de l'establerta en l'apartat 2.13.1.
2.14.2. Per la inscripció de clàusules de limitació d'enterraments.
a) Si la limitació afecta tota la sepultura, la taxa que cal satisfer ha de ser el
400% de les fixades en l'apartat 2.13.1, a més de l'assenyalada en l'apartat
2.1.2 sobre conservació del Cementiri.
b) Si la limitació afecta un departament dels diversos que existeixin en una
sepultura o més d'un, sense que afecti la totalitat, la taxa ha de ser la que
resulti, segons l'apartat anterior, dividida pel nombre total de departaments
i multiplicada pel nombre de departaments que siguin objecte de la
limitació.
2.15. Drets per transmissions "inter vivos'' de sepultures de construcció particular:
s'ha de liquidar en concepte de taxa municipal el 15% del valor de la transmissió
(art. 52 de I'OM de Cementiri).
2.16. Drets per l'obtenció de fotografies i filmacions dins del Cementiri:
a) Per cada minut de filmació feta per particulars.......................................... 0,59 €
b) Per cada minut de filmació feta per professionals de la imatge o
bé amb finalitat comercial .................................................................................3,22 €
c) Per cada fotografia feta amb finalitat comercial......................................... 5,91 €
2.17. Desplaçament o col·locació de làpides i elements decoratius per trasllat de
restes: 127,77 €
2.18. Col·locació de sudari o bossa de restes per a restes anteriors: ús de sudari o
bossa (sac o bossa amb què s’embolcalla el cos) enlloc de caixa per poder realitzar
el trasllat de cadàver o restes dins del mateix Cementiri, o per a la reducció dins una
mateixa sepultura: 18,96 €
2.19. Drets d’obertura de nínxols sense inhumació o exhumació: obertura de nínxols
davant la sol·licitud de trasllat de restes o cadàvers, però que donades les condicions
sanitàries, no permeti la inhumació o exhumació. El 50% dels drets d’inhumació.
2.20. Permís per excés de façana en la col·locació de làpides i revestiments: tota
col·locació de marbres i revestiments en les sepultures que excedeixi el que delimita
l’entrada de la sepultura, excepte en construccions de peces prefabricades, i a les
zones permeses: 93,13 €
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2.21. Tramitació de la documentació necessària per a la transmissió del dret
funerari: Gestió en la tramitació de documents: certificats de defunció i certificats
d’últimes voluntats, en les transmissions de drets funeraris: 58,26 €
2.22. Transmissions de titularitat de sepultures de lloguer: possibilitat de realitzar la
transmissió de nínxols atorgats en lloguer provisional. El 50% de l’establert en
l’epígraf 2.13.1.
2.23. Expedient Administratiu.: 23,49 €
2.24. Drets d’obertura de Tomba de Cendres (només no incinerats a Reus): 62,24 €
Article 7è. Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts del pagament de 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 bonificació
en el pagament de les taxes.
Article 8è. Gestió, recaptació i afectació
La gestió i recaptació de les taxes regulades en aquesta ordenança, correspondrà a
la divisió de Serveis Funeraris de Reus Serveis Municipals SA, encarregada de la
gestió del cementiri.
L’import recaptat per les taxes pels serveis de cementiri formarà part dels ingressos
de la divisió de Serveis Funeraris de Reus Serveis Municipals SA.
Article 9è. Normes de gestió
1. Els subjectes passius han de satisfer les quotes en el moment en què se
sol·liciten, liciten o contracten els serveis, o es presentin les sol·licituds demanant
l'autorització administrativa.
Les quotes per la taxa de conservació del cementiri corresponents al període
impositiu anual complert, es liquidaran mitjançant rebut de padró anual, elaborat en
base a la matrícula o cens.
En cas de realitzar-se el pagament mitjançant taló bancari, podrà exigir-se que
aquest sigui conformat per l'entitat bancària corresponent.
2. Tots els titulars de drets funeraris sobre sepultures, estan obligats en el termini de
tres mesos a comptar a partir de la concessió o modificació del dret funerari, a
col·locar-hi una làpida. Per garantir el compliment d'aquesta obligació, en concedirAJUNTAMENT DE REUS
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se o modificar-se el dret funerari, s'ha d'exigir la constitució d'un dipòsit en metàl·lic
o qualsevol altre mitjà admès per la llei, a l'empresa municipal, per l'import, segons
el tipus de sepultura, de:
Sepultures de 2a classe ......................................................... 614,00 €
Sepultures de 3a classe amb ossera.................................. 153,50 €
Sepultures de 3a classe sense ossera ............................... 153,50 €
Sepultures de 3a classe triple .............................................. 409,34 €
Sepultures de 3a classe triple amb ossera....................... 153,50 €
Sepultures de 3a classe triple pis 1.................................... 153,50 €
Sepultures de 3a classe doble ............................................. 307,02 €
Sepultures de 4a classe baixa .............................................. 153,50 €
Sepultures de 4a classe alta ................................................. 153,50 €
Tanmateix, quan els contractants dels serveis siguin companyies d’assegurances de
reconeguda solvència, la divisió de Serveis Funeraris de Reus Serveis Municipals SA
podrà acceptar la substitució de l’esmentat dipòsit individual de cada titular del dret
funerari, per una garantia global aportada per la companyia de 3.005,06€ sempre
que les pòlisses de la companyia cobreixin la concessió de sepultures.
Si transcorreguts els tres mesos no s'ha procedit pels interessats a la col·locació de
les làpides esmentades, I'empresa municipal portarà a terme els treballs
d'agençament de les sepultures, amb càrrec al corresponent dipòsit.
L'incompliment per part d'una companyia d'assegurances en l'obligació de col·locar
Ia làpida en el termini establert, serà motiu suficient per rescindir la garantia global,
havent d'aportar dipòsits individuals per a cada concessió de dret funerari que
contractin.
Article l0è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les sancions
que hi corresponguin en cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb allò que disposen els
articles del títol IV de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable, sense perjudici de la caducitat en l'adjudicació, en Ia forma i en
els terminis previstos a I'Ordenança municipal del Cementiri.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2017. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
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D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada provisionalment pel
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 d’octubre de 2016, elevada de forma
automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el període d’informació pública i
publicada en el BOP núm. 242 el posterior 22 de desembre de 2016.
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