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Article 1r. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.4.p) del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’este
text legal, este Ajuntament establix la taxa per servicis en cementeris locals,
conducció de cadàvers i altres servicis fúnebres de caràcter local que es regirà per
esta Ordenança fiscal.
Article 2n. FET IMPOSABLE
Constituïx el fet imposable de la Taxa, la prestació dels servicis públics del
Cementeri Municipal, com ara: assignació dels espais per a soterraments, permisos
de reparació de panteons o sepultures, ocupació dels mateixos, reducció,
incineració, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i adorns,
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que,
de conformitat amb allò que s’ha previngut en el Reglament de Policia Sanitària
mortuòria siguen procedents o s’autoritzen a instància de part, i que es troben
especificats en l’article 6t.
Article 3r. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades, pels servicis
fúnebres de caràcter local que constituïxen el fet imposable de la taxa. i, si és el
cas, els titulars de l’autorització concedida.
El dret funerari s'atorgarà:
a) A nom de persona individual.
b) A nom de comunitats religioses, establiments benèfics o hospitals,
reconeguts com a tals per l’Estat, al Govern Autonòmic o l’Ajuntament,
per a ús exclusiu dels seus membres, asilats i acollits.
c) A nom de corporacions, fundacions o associacions, legalment
constituïdes, per a ús exclusiu dels seus membres o empleats.
La titularitat del dret funerari faculta per a designar la persona o persones que en
cada moment poden ser inhumades en la unitat de soterrament que corresponga, a
més del propi titular de dret. Els mateixos drets assistixen al beneficiari o hereus
després de la defunció del causant.
La transmissió intervius del dret només podrà fer-se a persones unides per vincle
de consanguinitat fins al quart grau i d’afinitat fins al tercer grau.
La designació del beneficiari “mortis causa” podrà fer-se en el mateix moment
d’expedició del títol, o en posterior comparencia en el negociat i subscripció de
l’acta corresponent. Podrà així mateix designar-se en tot moment beneficiari
diferent del ja anomenat, beneficiari substitut per a cas de premoriència del
designat.
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No obstant això, prevaldrà la disposició testamentària expressa que siga de data
posterior a l’última designació feta davant de l’Ajuntament, si s’acredita per
l’interessat que tal clàusula és última voluntat del titular sobre este particular.
S’entendrà que no hi ha beneficiari designat quan haguera mort amb anterioritat
al titular sense que existisca substitut anomenat.
En defecte de beneficiari, succeirà en el dret l’hereu testamentari, i, a falta
d’ambdós, la successió del dret funerari deferirà d’acord amb les normes
reguladores de la successió intestada del Codi Civil.
L’Ajuntament només reconeixerà la condició d’hereu-beneficiari testamentari o
abintestat, prèvia l’acreditació fefaent, o almenys, suficient per a això.
En el supòsit de ser diversos els cridats a la successió i acreditada tal condició,
deuran en compareixença davant del negociat o per mitjà d’instrument públic,
determinar qual d’ells és el beneficiari del dret funerari.
Quantes qüestions puguen plantejar-se entre interessats al dret funerari, que no
puguen ser resoltes d’acord amb les normes que antecedixen, o en defecte
d’acord quant a la persona que haja de figurar com a beneficiari únic, hauran de
resoldre-les davant de la jurisdicció competent la fallada de la qual vincularà a
l’Ajuntament.
Article 4t. RESPONSABLES
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals en la Llei General Tributària i en l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, amb audiència prèvia de
l’interessat, es dicte acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.
Article 5t. BENEFICIS FISCALS
Estaran exempts els servicis que es presten en ocasió de:
a) Les inhumacions d’aquells que pel departament de Servicis Socials de
l’Ajuntament s’informe de la seua nul·la capacitat econòmica així com
dels seus familiars.
Article 6t. BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent Tarifa:
Epígraf 1r. Assignació de nínxols
A) Segones concessions i seccions diferents a la qual en el moment
s'estiga atorgant per torn:
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Nínxol en fila

Concessió

Qualsevol fila

200,00 €
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B) Seccions en assignació per torn:
Nínxol en fila

Concessió

4

505,00 €

3

1.118,00 €

2

1.118,00 €

1

866,00 €

Epígraf 2n. Reserva cos: 3.033,00€
Epígraf 3r. Concessió columbari individual: 111,00 €
Epígraf 4t. Permisos de modificació i reparació
A) Col·locació de làpides o reparació de les mateixes:
Per cada làpida en nínxol: 22,37 €
Epígraf 5t. Registre de permutes i transmissions
A) Per cada inscripció en els Registres Municipals de transmissió de
les concessions a perpetuïtat de qualsevol classe de sepultures o
nínxols, a títol d’herència entre pares, cònjuges i fills 8,27 €
Epígraf 6t. Inhumacions
A) En mausoleu o panteó: 178,96 €
B) En sepultura o nínxol perpetu: 89,48 €
Epígraf 7m. Exhumacions
A) En mausoleo o panteón: 357,92 €
B) En sepultura o nicho perpetuo: 178,96 €
Epígraf 8u. Reducció i trasllats
A) Reducció de cadàvers i restes en nínxol: 89,48 €
B) Reducció de cadàvers i restes en panteó o mausoleu: 178,96 €
C) Reducció amb trasllat de cadàvers i restes de nínxol: 89,48 €
D) Reducció amb trasllat de cadàvers i restes de panteó o mausoleu:
178,96 €
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Epígraf 9é. Conservació i neteja
Per la realització de reparacions d’urgència, o de treballs de
conservació i neteja, bé a instància de part o bé d’ofici, quan,
requerit per a això, el particular no atenguera el requeriment en el
termini concedit a este efecte, a més del valor dels materials
empleats, s'exigirà per cada operari i hora 14,45€.
Article 7m. MERITACIÓ
Es merita la Taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie la prestació dels
servicis subjectes a gravamen, entenent-se, a estos efectes, que la dita iniciació
es produïx amb la sol·licitud d’aquells.
Article 8u. RÈGIM DE DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels servicis que es tracte. Quan
se sol·licite la prestació del servici, es presentarà degudament omplit l’imprés
d’autoliquidació de la taxa, que s’haurà pagat en entitat financera col·laboradora
en la recaptació.
La sol·licitud de permís per a reparació de mausoleus i panteons anirà
acompanyada del corresponent projecte i memòria, autoritzats per facultatiu
competent.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Per a això es presentaran pel
subjecte passiu o el seu representant, en el Servici de Gestió tributària de
l’Ajuntament, els elements necessaris a fi de que el funcionari municipal preste
l’assistència necessària per a determinar l’import de la taxa i expedir el
corresponent document cobrador, que es farà efectiu a través d’entitat financera
col·laboradora.
3. La notificació del deute tributari quan procedisca i en general la confirmació de
l’autoliquidació, es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presente
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servici.
4. A pesar del que preveu l’apartat anterior, si una vegada verificada
l’autoliquidació resultara incorrecta, per a la determinació del deute es practicarà
liquidació complementària.

Article 9é. INFRACCIONS I SANCIONS
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en esta Ordenança, resulten procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
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DISPOSICIÓ ADICIONAL
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’esta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reproduïsquen
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desplegament, i aquelles en què es
facen remissions a preceptes d’esta, s’entendrà que són automàticament modificats
y/o substituïts, en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de que porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 6 d’abril de 2006 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 7 de juny de 2006, entrarà en vigor l’endemà de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i regirà fins a la seua modificació o derogació expressa.
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