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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE CEMENTERI MUNICIPAL 

 

 
 
 

   
 
Article 1. - 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 Bases de Règim Local, i 
de conformitat amb el que disposa els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix la Taxa de 
Cementiri Municipal, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la 
qual atenen al que prevé l'article 58 de la citada Llei 39/1988. 

 
Article 2. - Fet impossable.- 
 
Constituït el fet impossable de la Taxa la presentació dels serveis del Cementiri 

Municipal, tals com: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció 
de panteons o sepultures; ocupació dels mateixos; reducció, incineració, i qualsevol 
altres que, de conformitat amb el que prevé el Reglament de la Policia Sanitària 
mortuòria siguen procedents o s'autoritzen 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, si és procedent, els titulars de 
l'autorització concedida. 

 
Article 4. - Responsables.- 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques o jurídiques que 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. 
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Article 5. - Exempcions subjectives.- 
 
Estaran exempts dels serveis que es presenten amb ocasió de: 
 
a) Els enterraments dels aïllats procedents de la Beneficència, sempre que la 

conducció es verifica per compte dels establiments mencionats 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 ordenà 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: 
 
a) CONCESSIÓ DEL DRET D'UN NÍNXOL. 
 
1. Nínxols de Primera fila ........................................................... 273.60euros 
2. Nínxols de segona fila ........................................................... 544.06euros  
3. Nínxols de tercera fila ............................................................ 544.06euros 
4. Nínxols de quarta fila ............................................................ 393.80 euros 
 
b) Panteons per m2 de terreny ................................................... 120.20euros 
c) Exhumació de cadàvers .......................................................... 50.00euros 
d) Inhumació de cadàvers ............................................................ 50.00euros 
 
Article 7. - 
 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la concessió dels nínxols, mausoleus, 

tramades, autorització per a l'exhumació i inhumació de cadàvers i  estada en el 
dipòsit de cadàvers acompanyant còpia del document que acredità haver realitzat 
l'ingrés previ de la taxa. 
 

2. En el cas que s'haguera concedit l'autorització, o s'haguera prestat qualsevol 
servei sense haver realitzat l'ingrés previ de la taxa, el deute tributari serà exigible en 
el termini de 15 dies a comptar del següent a aquell en què se li notifique al subjecte 
passiu l'obligatorietat del compliment de la citada obligació. 
 

3. La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons anirà 
acompanyada del corresponent projecte i memòria autoritzats per facultatiu 
competent. 

 
Article 8. - Infraccions i Sancions.- 
 
En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les 

sancions que a les mateixes corresponguem en cada cas, s'estarà a allò que s'ha 
disposat per l'Ordenança fiscal general i si no n'hi ha al que disposa els articles 67 i 
següents de la Llei General Tributària. 
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Disposició final 
 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en 

el „Butlletí Oficial de la Província de València“ i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener del 2007, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 

 
 
 

 
Data d aprovació: Ple 25/10/2001 (BOP Nº  310 del 31/XII/2001) 
 
Última modificació: BOP Nº 307  del 27-XII-2006 ( Modificació art. 6 i Disposició Final) 
 

 
 


