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19. ORDENANÇA  REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI 

MUNICIPAL. 

Data última modificació: 28 de desembre de 2011 – BOP 308 

Article 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 Hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 27 de la del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora d'Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la “Taxa de cementiri Municipal”, que es 

regirà per la present Ordenança Fiscal, normes per les quals atenen el previst en l’article 57 del citat 

RDL 2/2004. 

  

Article 2n.- Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la Taxa la present prestació del serveis del Cementiri Municipal, 

tals com: assignació del espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o sepultures; 

ocupació dels mateixos; reducció, incineració; desplaçament de làpides; col·locació de làpides, reixes 

i ornamentes; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que, de 

conformitat amb el previst en el Reglament de la Policia Sanitària mortuòria siguen procedents o s’hi 

autoritzen a instància de part. 

  

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius els contribuents sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la 

prestació del servei i, en el seu cas, els titulars de l’autorització concedida. 

  

Article 4t.- Responsables. 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i dels sindicats interventors o 

liquidadors de deutes, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i l’abast que assenyala 

i amb l’article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5è.- Excepcions subjectives. 

Estaran exempts dels servicis subjectes a la taxa els sol·licitants inclosos en el padró de 

beneficència i els pobres de solemnitat, així com els familiars que sol·liciten per a aquells la 

presentació dels servicis i els que ordene l'Autoritat Judicial, la inhumació dels quals s'efectuarà per 

a tots ells en la fossa comuna. 
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Article 6è.- Quota Tributària. 

CONCEPTE ......................................................................................…………………. IMPORT € 

A) Nínxols /Fornícules: 

Assignació inicial, per a 50 anys (d’acord amb la normativa vigent): 

Nínxol senzill .....................................................................................................................  900,00 € 

Fornícules ........................................................................................................................… 150,00 € 

 

B) Treballs d’exhumació de restes cadavèriques a un únic nínxol .......................…………100,00€ 

C) Treballs de trasllat de restes cadavèriques, on hi ha implicats més d’un nínxol……….. 130,00 € 

Article 7è.- Meritació 

Es merita la Taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels serveis subjectes a 

gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que tal iniciació es produeix amb la sol.licitud d’aquells. 

Els serveis de manteniment, conservació i neteja, gravats per les tarifes de l'epígraf 3r, meritaren 

amb periodicitat anual, a efectuant-se de les quals confeccionara l'oportú padró de contribuents; 

entenent-se la renúncia a conservar la titularitat dels nínxols i sepultures per part dels que hagen 

adquirit la concessió a perpetuïtat o o els seus drethavents al deixar de satisfer les quotes del servici. 

En este cas, es declararen la caducitat i reversió a la possessió municipal segons el procediment que 

haurà de ser objecte de regulació concreta i exhaustiva en el Reglament de Regim  Interior del 

Cementeri. 

Article 8è.- Declaració, Liquidació i ingrés. 

1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de que es tracte. 

2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada una vegada 

que haja sigut donat l’anomenat servei, per al seu ingrés directe a les Arques Municipals en la forma 

i terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació. Les tarifes de meritació periòdica 

(epígraf 3r), es posaran al cobrament per mitjà de rebut anual i irreductible, publicant-se la llista 

cobradora i notificant-se les altes que es produïsquen. 

Article 9è.- Infraccions i sancions. 

Respecte a tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a 

les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà al disposat en els articles 77 i següents de la Llei 

General Tributària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província en compliment de l'article 17,4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, i estarà vigent fins que s'acorde la seua modificació 

o derogació. 

   


