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3.6 TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
Fent ús de les facultats que concedixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 
disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, este Ajuntament fixa la Taxa de Cementeri municipal, que es regirà per la present Ordenança 
fiscal, les normes de la qual atenen al que determinen l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
Article 2n. Fet imposable 
1. Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i de les concessions funeràries en el 

Cementeri municipal, enumerats en la relació de tarifes de l'article 6é de la present Ordenança. 
 
2. La realització d'obres per particulars en este es regirà, quant a la seua llicència, per l'Ordenança 

d'obres en el domini públic municipal. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la prestació 
del servei i, si escau, els titulars de l'autorització concedida. 
 
Article 4t. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 

jurídiques que es referixen 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 5é. Exempcions 
 
1. Exempcions subjectives. Estaran exempts els serveis que es presten en ocasió: 

a) Dels soterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es 
verifique per compte dels establiments mencionats i sense cap pompa fúnebre que siga 
costejada per la família dels difunts. 

b) Dels soterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
c) De les inhumacions que ordene l'autoritat judicial i que s'efectuen en la fossa comuna. 

 
2. Exempcions objectives. No estarà subjecta a la tarifa regulada en l'epígraf 3r, lletra B, de l'article 

6é la primera col·locació de làpida en un nínxol de concessió indefinida. 
 
3. Fora de les indicades en els números precedents, no s'admetran exempcions o bonificacions a la 

present taxa que les reconegudes per precepte legalment aplicable. 
 
Article 6é. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per aplicació de les tarifes contingudes en els epígrafs següents: 
 
- Epígraf 1r. Sepultures sense construcció 

Concessions indefinides: 90,00 €/m2 
 
- Epígraf 2n. Fosses Panteó (Unitat de Fossa Panteó = 6 nínxols i 6 columbaris) 

Concessions indefinides: 6.600,00 € 
 
- Epígraf 3r. Nínxols descoberts: 

A) Concessions indefinides zona antiga (adjudicació per elecció): 
Nivell primer doble: 1.425,00 € 
Nivell primer simple: 725,00 € 
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Nivell segon: 900,00 € 
Nivell tercer: 800,00 € 
Nivell quart: 625,00 € 
Nivell cinqué: 500,00 € 

B) Concessions indefinides zona nova (adjudicació directa): 
Nivell primer simple: 1.250,00 € 
Nivell segon: 1.250,00 € 
Nivell tercer: 1.250,00 € 
Nivell quart: 1.250,00 € 

 
C) Concessions temporals: 

Per 5 anys: 72,00 € 
Per 10 anys: 125,00 € 

 
 

- Epígraf 4t. Ossaris Descoberts: 
A) Concessions indefinides 

Nivell primer: 800,00 € 
Nivell segon: 800,00 € 
Nivell tercer: 800,00 € 
Nivell quart: 800,00 € 
Nivell cinqué: 800,00 € 
Nivell sisé: 800,00 € 
 

B) Concessions temporals 
Per 5 anys: 31,00 € 
Per 10 anys: 54,00 € 

 
- Epígraf 5é. Columbaris descoberts 

A) Concessions indefinides: 
Nivell primer: 600,00 € 
Nivell segon: 600,00 € 
Nivell tercer: 600,00 € 
Nivell quart: 600,00 € 
Nivell cinqué: 600,00 € 
Nivell sisé: 600,00 € 

 
B) Concessions temporals: 

Per 5 anys: 31,00 € 
Per 10 anys: 54,00 € 

 
 
- Epígraf 6é. Col·locació de làpides 

A) Per cada làpida col·locada en sepultures: 
Sense afegits: 10,52 € 
Amb afegits: 14,12 € 
 

B)Per cada làpida col·locada en nínxols: 7,21 € 
 

- Epígraf 7é. Inhumacions i exhumacions 
A) Inhumacions: 36,06 € 
B) Exhumacions: 36,06 € 
 

- Epígraf 8é. Registre de titularitat. Per successió hereditària: 
A) De panteons, criptes o capelles: 36,06 € 
B) De nínxols, sepultures o columbaris: 18,03 € 
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- Epígraf 9é. Conservació i neteja de sepultures, fosses panteó i panteons: 
A) A petició del seu titular: 14,42 € 
B) D'ofici 

Per materials i ferramentes: 14.42 € 
Per hora de treball: 14.42 € 

(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de 19 d'octubre de 2006) 
 
Article 7é. Meritació 
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie la prestació dels serveis subjectes a 
gravamen; a estos efectes, s’entén que s’inicia quan se sol·liciten. 
 
Article 8é Normes de gestió 
1. Els subjectes passius sol·licitaran en les oficines municipals o prestació dels serveis que es tracte. 
2. El pagament dels drets regulats per la present Ordenança s'efectuarà en el moment de la sol·licitud 

per mitjà d'ingrés directe en la caixa de l'Ajuntament, sense perjuí de la pertinent autorització i 
comprovació municipal del fet imposable. 
Queda expressament prohibit l'abonament de qualsevol quantitat al personal del Cementeri per 
qualsevol concepte. 

3. La conservació o neteja de les sepultures, fosses-panteó o panteons es realitzarà d'ofici quan el 
titular, a requeriment exprés de l'Administració municipal, no l’atenga degudament i seran a càrrec 
seu totes les despeses que es produïsquen, facturades d'acord amb la tarifa de l'epígraf 10é, 
apartat B de l'article sisé. 

(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de 20 de març de 2003) 
 
Article 9é. Concessió de sepultures, fosses – panteó, nínxols i columbaris 
De conformitat amb el que disposen els articles 74 i següents del Reial Decret 1372/1986, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals, la utilització de sepultures sense 
construcció, fosses-panteó, nínxols i columbaris en el Cementeri constituïx un ús privatiu de béns de 
domini públic, està subjecta a concessió i, en cap cas, s’entenen com a atorgats o transmesos per 
temps indefinit o a perpetuïtat. A este efecte, les concessions a molt llarg termini, és a dir, les 
denominades «indefinides» en l'article 6é es podran realitzar per un període no superior a 99 anys, 
transcorreguts els quals el bé revertirà en l'Ajuntament, sense perjuí de les renovacions que hi 
pertoquen. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de 20 de març de 2003) 
 
Article 10é. Infraccions i sancions 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a estes 
hi corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i següents de la Llei 
general tributària i les disposicions que els desenvolupen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. DATA D'APROVACIÓ I VIGÈNCIA 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província i romandrà en vigor mentre no s'acorde la seua modificació o derogació expressa. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de 20 de març de 2003) 
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