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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTERI MUNICIPAL
ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURA.
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 Bases del Règim Local, i de conformitat amb allò disposat en
els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la Taxa de Cementeri Municipal, que es regirà per la present ordenança Fiscal,
les normes de la qual atenen allò que es preveu a l'article 58 de la esmentada Llei 39/1988.
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE.
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del serveis del Cementeri Municipal, tals com:
Assignació d'espais per a soterraments, permisos de construcció de panteons o sepultures i ocupació
dels mateixos, reducció, incineració, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i
adornaments, conservació del espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que, de
conformitat amb allò previngut en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria siguen procedents o
s'autoritzen a instància de part.
2. El servei és de sol·licitud obligatòria quan es pretenga obtenir algun dels beneficis a que es refereix
l'apartat anterior.
ARTICLE 3.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
La obligació de contribuir naix quan s'inicia la prestació dels serveis sol·licitants.
ARTICLE 4.- SUBJECTE PASSIU.
1. Estaran obligats al pagament de les taxes, en concepte de contribuents:
A) Els titulars dels drets funeraris sobre les unitats d’enterrament i de les llicències d'obres.
B) Els familiars hereus de les persones finades, per al soterrament del qual se sol·liciten
llicències o serveis determinats.
2. Seran substituts del contribuent les persones físiques o societats que constituesquen
empreses mercantils dedicades a la prestació de serveis funeraris, quan hagueren sol·licitat de
l'ajuntament, en nom dels subjectes passius, la prestació dels serveis gravats per aquesta.
ARTICLE 5.- BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE.
Les bases imposable i liquidable vénen determinades per la classe o natura dels diferents
serveis sol·licitants.
ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota tributària es determinarà per aplicació de les següents tarifes:
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Fila 1a.

775,00 €

Fila 2a.

775,00 €

Fila 3a.

775,00 €

Fila 4a. (part nova)

530,00 €

Fila 4a. (part vella)

90,00 €

Fila 5a.

30,00 €

Columbaris

530,00 €

Si per a efectuar un trasllat de sepultura en l'interior del cementeri, s'ha d'assignar nou nínxol es
descomptarà el valor de l'usat que revertirà a l’Ajuntament.
La valoració dels nínxols buits i prèviament ocupats, es realitzarà de la següent forma:
----

Des de la primera ocupació fins a catorzè anys...................25% sobre valor actual
A partir del quinzé any fins al vint -i-cinqué .................... 15% sobre valor actual
A partir del vint -i-cinqué fins a l’any trentè ...................... 5% sobre valor actual

L’assignació de nínxol prèviament ocupat i que ha revertit a l’Ajuntament ; 50% del valor del nínxol
L’assignació de nínxol ja ocupat; 50% del valor del nínxol
B) OCUPACIÓ D'UN NOU NÍNXOL.
60,00€ en concepte de tancament de nínxol.
C) OCUPACIÓ DE NÍNXOL BUIT I PRÈVIAMENT OCUPAT
60,00 per obertura de nínxol
60,00 per tancament de nínxol
D) SEGONS INHUMACIONS
80,00 per reducció de restes i
60,00 per tancament de nínxol.
E) TRASLLAT DE LES RESTES CADAVÈRIQUES D’UN NÍNXOL A UN ALTRE.
Si el trasllat de restes s’efectua a un altre nínxol ocupat, o buit i prèviament ocupat, la tarifa
serà el 50% del valor del nínxol on s’efectua el trasllat més:
140,00 per trasllat de restes i més
60,00 per tancament de nínxol.
Si el trasllat de restes s’efectua a un altre nínxol buit, la tarifa serà el valor del nínxol a ocupar
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més:

140,00 per trasllat de restes i més
60,00 per tancament de nínxol.
F) TRASLLAT DE LES RESTES CADAVÈRIQUES AL Cementeri D'ALTRA

POBLACIÓ.

La tarifa serà de 140,00 en concepte de trasllat de restes.
G) TRASLLAT DE LES RESTES A L'OSSERA.
La tarifa serà de 60,00€
H) SOTERRAMENT EN PANTEÓ FAMILIAR.
La tarifa serà de 330,56€ per ocupació de nínxol, més un dels apartats següents:
h 1).- Si el nínxol conté restes cadavèriques subsidiàries de reducció:
80,00€ per reducció de restes i
60,00€ per tancament de nínxol.
h.2).- Si el nínxol no conté restes cadavèriques subsidiàries de reducció:
120,00 € per obertura i tancament de nínxol.
I) NETEJA DE LÀPIDA.
La tarifa serà de 3,97€
J) NETEJA DE LÀPIDA DURANT UN ANY.
La tarifa serà de 39,67 €
K) CONCESSIÓ DE NÍNXOLS TEMPORALS PER A LA SEUA OCUPACIÓ IMMEDIATA.
Per la concessió de cada nínxol amb el caràcter temporal per a la col·locació immediata de
cadàver o restes, es devengarà la següent taxa, en el import de la qual va inclòs el dret de la primera
i única inhumació:
–Nínxols de la fila 5........................

16,53 €

ARTICLE 7.- EXENCIONS SUBJECTIVES.
1. Estaran exents el serveis següents:
a) Els soterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es
verifique per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre que siga costejada per
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la família dels finats.
b) Els soterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordene l'Autoritat Judicial i que s'efectuen en la fosa comú.
2. Excepte allò disposat anteriorment, i de conformitat amb l'article 18 de la Llei 8/1989, de
13 d'abril, no es reconeix cap benefici tributari, excepte a l'Estat, Comunitat Autònoma i Diputació
Provincial que pertany aquest ajuntament, i els que siguen conseqüència de allò establert en tractats
i acords internacionals.
ARTICLE 8.- DEVENGAMENT.
Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie la prestació dels serveis
subjectes a gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que la dita iniciació es produeix amb la
sol·licitud d'aquells.
ARTICLE 9.- DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS.
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracte.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una
vegada que s'ha efectuat la prestació d'aquest servei, per al seu ingrés directe en les Arques
Municipals en la forma i terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació.
ARTICLE 10.- GESTIÓ
Els interessats en la prestació d'algun servei dels esmentats en la present Ordenança hauran
de presentar en aquest ajuntament sol·licitud expressiva del mateix.
ARTICLE 11.- QUOTES LIQUIDADORES
Les quotes liquidades i no satisfetes al seu temps, es faran efectives per la via d'apremi.
ARTICLE 12.- INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes correponguen en cada cas, s'estarà a allò disposat en els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària, tot d'acord amb el que s'ordena a l'article 11 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals,
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir l’endemà de la seua publicació íntegra al BOP de
València i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seua modificació o derogació.

