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Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb el previngut en l’article 58 de la Llei 39/8, de 28 de desembre, es va
establir en este Municipi la Taxa per Prestació del Servei de Cementeri, que és exigida
d’acord amb el que es disposa en els articles 20 a 27, ambdós inclosos, del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i en la present Ordenança Fiscal.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’esta taxa l’atorgament de concessions administratives i la
prestació, en el Cementeri Municipal dels serveis de:
1.
2.
3.
4.

Assignació temporal de nínxols.
Inhumacions de cadàvers o restes.
Exhumacions de cadàvers o restes.
Altres activitats complementàries pròpies d’eixe Servei Públic.

Article 3.- Subjecte passiu i responsables.
1.- Són subjectes passius contribuents d’esta taxa les persones que interessen d’este
Ajuntament la prestació dels serveis i/o l’atorgament de les concessions que conformen el
fet imposable de la mateixa.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
a què es refereix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
3.- Seran responsables subsidiaris les persones a què es refereix la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Article 4.- Meritació

Es merita esta taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels serveis
subjectes a gravamen, entenent-se, a estos efectes, que la dita iniciació es produeix amb la
sol·licitud d’aquells.
Article 5.- Quota tributària
1.- La Quota Tributària es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
A) Assignació temporal de nínxols:
Nínxols estàndard
(Cadàvers i restes)
5
4
3
2
1

325 €
525 €
755 €
795 €
620 €

Nínxols estàndard
(Cadàvers i restes)
------------4
3
2
1

--------------450 €
650 €
650 €
650 €

Nínxols reduïts
(restes i cendres)
5
4
3
2
1

350 €
350 €
350 €
350 €
350 €

B) Inhumacions i exhumacions de cadàvers i restes cadavèriques:
Per cada inhumació o exhumació practicada en nínxols, siga quina
siga la seua altura

50 euros

2.- No es liquidarà cap quota en concepte d’assignació temporal de nínxol quan es practica
inhumació de cadàver o restes cadavèriques en nínxol que estiguera ja ocupat per altres
restes cadavèriques. En este supòsit, no obstant això, a més d’afeccionar al subjecte passiu
la quota que corresponia a la inhumació sol·licitada, li serà exigida també la quota
corresponent a l’exhumació que siga necessari practicar de les restes cadavèriques que
vingueren ocupant el nínxol en qüestió a fi de possibilitar l'esmentada inhumació. Per la
reinhumació en eixe mateix nínxol de les restes prèviament exhumades amb eixa finalitat no
s’exigirà cap quota.
Article 6.- Exempcions i bonificacions
En els termes establerts a l’article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
mitjançant el que s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, en esta
taxa no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que expressament estiguen previstos
a normes amb rang de Llei o deriven de l’aplicació de Tractats Internacionals.
Article 7.- Gestió i liquidació
1.- La gestió tributària d’esta taxa es realitzarà per l'Ajuntament a través dels serveis
administratius competents.
2.- De conformitat amb allò que s’ha estatuït en la Llei General Tributària, servirà de
declaració tributària la pròpia sol·licitud que presente a l'Ajuntament la persona interessada
en rebre la prestació d’algun dels serveis subjectes a gravamen en esta taxa.
3.- Quan se sol·licite l’assignació temporal de nínxol, l’Alcaldia d'este Ajuntament, una
vegada que haguera assignat el mateix, practicarà al subjecte passiu l'oportuna liquidació

tributària, que li serà notificada amb expressió de tots els extrems que s’assenyalen en la
Llei General Tributària. La dita liquidació podrà ser impugnada en la forma previnguda en els
articles 108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 14.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, per mitjà del que s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
4.- Quan se sol·licite la inhumació o exhumació de cadàver o restes cadavèriques, el subjecte
passiu podrà optar per practicar autoliquidació de conformitat amb allò que s’ha previngut
en l’article 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el que s’aprovà el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al temps de presentar la
corresponent sol·licitud, o realitzar d’ingrés prèvia recepció de la corresponent Liquidació
per Ingrés Directe.
Article 8.- Recaptació
1.- Les quotes que a favor d'este Ajuntament resulten de les liquidacions indicades en
l’apartat 3 de l’article anterior s'exaccionaran als subjectes passius, notificant-se les
liquidacions en la forma i terminis que estableixen en la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, en el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprovà el
Reglament General de Recaptació i la resta de disposicions reglamentàries que siguen
aplicables.
2.- Les que no s’ingressaren en període voluntari de pagament s’exigiran, per descomptat, a
través del procediment executiu de constrenyiment regulat en la normativa indicada en el
punt anterior.
Article 9.- Inspecció
L’acció inspectora en esta taxa es realitzarà d’acord amb el que preceptua la Llei General
Tributària i en el R. Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprovà el Reglament
General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció i de desenrotllament de
les normes d’aplicació dels tributs i la resta de disposicions de desplegament que es puguen
dictar i siguen aplicables.
Article 10. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions caldrà ajustar-se al que estableix l’article 11 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el que s’aprovà el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aplicant-se en esta taxa el règim d’infraccions i sancions
regulat en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el Reial Decret
2.063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprovà el Reglament general del règim sancionador
tributari i la resta de disposicions de desplegament que es puguen dictar i siguen aplicables.
Disposició Final Única
La present ordenança fiscal, en la seua vigent redacció, entrarà en vigor el dia primer del
mes posterior al de la publicació del text íntegre modificat en el Butlletí Oficial de la
Província, després del compliment dels tràmits procedimentals legalment establerts.

