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Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent  ús de les  facultats  concedides pels articles  133.2 i  142 de la  Constitució Espanyola i  per
l'article  106  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  i  de
conformitat amb el que es disposa 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 al previngut en l'article 58
de la citada Llei 39/1988.

Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis del Cementeri Municipal, com
ara:  Assignació  d'espais  per  a  enterraments,  permisos  de  construcció  de  panteons  o sepultures,
ocupació d'aquests,  reducció,  incineració,  moviment de làpides,  col·locació de làpides,  reixats i
adorns,  conservació  dels  espais  destinats  al  descans  dels  difunts,  i  qualssevol  altres  que,  de
conformitat amb el previngut en el Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria siguen procedents o
s'autoritzen a instàncies de part.

Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents els 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 4. 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 els síndics, interventors o

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5. Exempcions subjectives.
Estaran exempts dels serveis que es presten en ocasió de:
a)  Els  enterraments  dels  asilats  procedeixen  de  la  beneficiencia,  sempre  que  la  conducció  es
verifique per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre que siga costejada per
la família dels morts.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordene l'autoritat judicial i que s'efectuen en la fossa comuna.

Article 6. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Epígraf 1r. Assignació de nínxols.

A) S'estableix la concessió del dret d'ús, en un nínxol senzill per un període de 50 anys, a comptar
des de la data d'ocupació.



El tipus de gravamen: 244,73E/nínxol.

B) Normes de gestió:

Per  a  l'adjudicació  i  ocupació  dels  nínxols  de  nova construcció,  bloc  H,  regeixen les  següents
normes:

a) L'ocupació es realitzarà amb el següent criteri:

L'ordre ser farà per columnes de nínxols, començant pel més pròxim al sòl. Iniciant-se la següent
columna una vegada ocupada la primera i així successivament.

b) L'ocupació es realitzarà per rigorós ordre de defunció i no per lliure elecció dels particulars.

Epígraf 2n. Assignació de terrenys per a mausoleus i panteons.

Epígraf 3r. Permisos de construcció de mausoleus i panteons.

Epígraf 4t. Col·locació de làpides, reixats i adorns.

Epígraf 5é. Registre de permutes i transmissions.

Epígraf 6é. Inhumacions.

Epígraf 7é. Exhumacions.

Epígraf 8é. Incineració, reducció i trasllat.

Epígraf 9é. Moviment de làpides i tapes.

Epígraf 10é. Conservació i neteja.

Article 7. Meritació.
S'esdevinga la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie la prestació dels serveis subjectes a
gravamen,  entenent-se,  a  aquest  efecte,  que  aquesta  iniciació  es  produeix  amb  la  sol·licitud
d'aquells.

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés.
1.  Els  subjectes  passius  sol·licitaran  la  prestació  dels  serveis  de  què  es  tracte.
La  sol·licitud  de  permís  per  a  construcció  de  mausoleus  i  panteons  anirà  acompanyada  del
corresponent  projecte  i  memòria,  autoritzats  per  facultatiu  competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada una vegada que
haja sigut prestat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i
terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació.

Article 9. Infraccions i sancions.
En tot  el  relatiu  a  la  qualificació  d'infraccions  tributàries,  així  com de  les  sancions  que  a  les
mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.

Disposició final
La present ordenança fiscal, la redacció de la qual ha sigut aprovada pel ple de la Corporació en
sessió celebrada el 22 de desembre de 2010, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en
el  “Butlletí  Oficial”  de  la  província  romanent  en vigor  fins  a  la  seua  modificació o derogació
expresses.


