ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI
MUNICIPAL
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, l'Ajuntament d'Oliva estableix la Taxa de Cementeri
Municipal, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò que
s'ha previngut en l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
ARTICLE 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis del Cementeri Municipal, com
ara:
La concessió de nínxols.
La concessió de terrenys per a construir panteons.
La concessió de terrenys per a construir hipogeus.
La legalització de traspassos de nínxols concedits.
La inhumació i exhumació de cadàvers o restes; i
La vetlla, el dipòsit i l'embalsamament de cadàvers.
I qualssevol altres que, de conformitat amb allò que s'ha previngut en el Reglament de la Policia
Sanitària mortuòria siguen procedents o s'autoritzen a instància 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 el 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 refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 43
de la Llei General Tributària.
ARTICLE 5.- La falta de pagament de la taxa establerta en aquesta Ordenança per a cada
concessió o servei determinarà la seua caducitat, que no podrà ser rehabilitada sense el amb el
pagament previ d'ella. La legalització de situacions clandestines pretèrites comportarà el
pagament de la taxa als preus establerts en la present Ordenança, qualsevol que fóra la data de
concessió o prestació de serveis no satisfets.
ARTICLE 6.- Atenent a criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a
satisfer la taxa pels serveis que s'indiquen, la quantia de la mateixa serà de zero pessetes en els
casos següents:
a) Els soterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es
verifique per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre que siga costejada
per la família dels difunts.
b) Els soterraments de cadàvers de pobres de solemnitat, qualificació que autoritzarà l'Alcaldia Presidència.
c) Les inhumacions que ordene l'Autoritat Judicial.
En els supòsits anteriors les inhumacions es faran en l'última tramada.
ARTICLE 7. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
Expressió dels serveis:

Partida 1. CONCESSIÓ DE NÍNXOLS PER A LA SEUA OCUPACIÓ
IMMEDIATA
Per la concessió de cada nínxol senzill per termini superior a cinc anys, per a la
col·locació immediata de cadàver o restes, es meritarà la següent taxa, en l’import de
la qual està inclós el dret d’una primera inhumació:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

De nínxols situats en la primera tramada
De nínxols situats en la segona tramada
De nínxols situats en la tercera tramada
De nínxols situats en la quarta tramada
De nínxols situats en la cinquena tramada

574,35 euros
1054,20 euros
830,55 euros
196,35 euros
74,55 euros

Partida 2. CONCESSIÓ DE NÍNXOLS TEMPORALS PER A LA SEUA
OCUPACIÓ IMMEDIATA
Per la concessió de cada nínxols senzill, amb el caràcter temporal, per a la col·locació
immediata de cadàver o restes, es meritarà la següent taxa, en l’import de la qual està
inclós el dret de la primera i única inhumació:
2.1

De nínxols situats en la cinquena tramada

16,10 euros

Partida 3. CONCESSIÓ DE COLUMBARIS
Per la concessió de cada columbari per termini superior a cinc anys, es meritarà la següent taxa,
en l’import de la qual està inclós el dret d’una primera inhumació:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

De columbaris situats en la primera tramada
De columbaris situats en la segona tramada
De columbaris situats en la tercera tramada
De columbaris situats en la quarta tramada
De columbaris situats en la cinquena tramada
De columbaris situats en la sisena tramada

180,00 euros
212,00 euros
279,00 euros
260,00 euros
125,00 euros
62,00 euros

Partida 4. CONCESSIÓ DE TERRENYS PER A CONSTRUIR PANTEONS
Per la concessió de terrenys per a la construcció de panteons es meritarà, per metre quadrat o
fracció, segons el seu emplaçament:
4.1
4.2
4.3
4.4

De terrenys de categoria especial
De terrenys de primera categoria
De terrenys de segona categoria
De terrenys de tercera categoria

343,00 euros
275,00 euros
192,00 euros
138,00 euros

Partida 5. CONCESSIÓ DE TERRENYS PER A CONSTRUIR HIPOGEUS
Per la concessió de terrenys per a la construcció d’hipogeus es meritarà, pels 2,50 metres
quadrats necessaris per a la seua construcció (1 m d’ample per 2,5 m de llarg) 597,00 euros.
Partida 6. LEGALITZACIÓ DE TRASPASSOS DE NÍNXOLS
Per la legalització del traspàs de titularitat de nínxols la concessió dels quals és superior a cinc
anys entre parents fins de tercer grau civil inclós, es meritarà el deu per cent del preu actual de
la seua concessió.
Partida 7. INHUMACIÓ DE CADÀVERS O RESTES
7.1 Per cada segona o posterior inhumació de cadàvers o restes en nínxols, es meritarà
7.1.1
7.1.2

De nínxols situats en la primera tramada
De nínxols situats en la segona tramada

105,00 euros
217,00 euros

7.1.3 De nínxols situats en la tercera tramada
7.1.4 De nínxols situats en la quarta tramada
7.1.5 De nínxols situats en la cinquena tramada
7.1.6 De columbaris
7.2 Per la inhumació de cadàver o restes en panteons es meritarà,
terrenys on es troben construïts:
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

En panteons de categoria especial
En panteons de primera categoria
En panteons de segona categoria
En panteons de tercera categoria

180,00 euros
45,00 euros
16,00 euros
31,00 euros
segons l’emplaçament dels

296,00 euros
256,00 euros
185,00 euros
141,00 euros

7.3 Per la inhumació de cadàver o restes en hipogeu 161,00 euros
Partida 8. EXHUMACIÓ DE CADÀVERS O RESTES
8.1
8.2
8.3

Per cada exhumació de cadàver o restes per al seu trasllat fora del
cementeri es meritarà
Per cada exhumació de cadàver o restes per al seu trasllat a un altre
nínxol, panteó o hipogeu del propi cementeri es meritarà
No obstant això anterior, quan l’exhumació es faça d’un nínxol
temporal per al seu trasllat dins del cementeri

107,00 euros
76,00 euros
57,00 euros

Partida 9. VETLLA I DIPÒSIT DE CADÀVERS
La vetlla de cadàvers a les instal·lacions del Cementeri, si la fa el conserge del Cementeri a
petició de la família o parents del difunt meritarà:
9.1

9.2

Per les primeres 24 h o fracció, comptadores des del moment del
traspàs
Per cada 24 h o fracció addicionals
El dipòsit de cadàvers en la càmera frigorífica, si es realitza a petició
de familiars o parents del difunt, per cada 24 hores o fracció,
meritarà

57,00 euros
73,00 euros

16,10 euros

Partida 10. EMBALSAMAMENT DE CADÀVERS
Per l’ús del local o instal·lacions del cementeri per a l’embalsamament de cadàvers es meritarà,
per cadascun 32,20 euros.
Si es tracta de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la mare, se
satisfaran els drets que corresponguen a una única inhumació.
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol classe de sepultura podran passar al columbari, si
així se sol·licita, sense pagar cap classe de drets, sempre que la sepultura es quede completament
lliure; totes les operacions s’efecturan per compte de l’Ajuntament i la sepultura desocupada
revertirà a favor seu.
ARTICLE 8.- En l'aplicació de la tarifa a què es refereix l'article anterior es tindran en compte
les prevencions següents:
1a.- Les tramades dels nínxols es compten de baix cap a dalt.
2a.- Només en nínxols concedits per un termini superior a cinc anys, panteons i hipogeus cabrà
autoritzar segones o ulteriors inhumacions, les quals no es permetran en nínxols “temporals”
mentre subsistisca el seu caràcter “temporal”.
El concessionari per temps superior a cinc anys de nínxols de l'última fila (tramada 4a o 5a)
podran traslladar les restes a nínxols d'altres files sempre que renuncien gratuïtament i a favor

de l'Ajuntament a la concessió del nínxol que abandonen i amb el pagament previ de les taxes
corresponents.
3a.- S'entén per nínxols “temporals” aquells la concessió dels quals siga per temps inferior a
cinc anys, comptats des de la data de la seua concessió. En expirar aquest termini, les restes que
en ells hagueren es dipositaran en la fossa comuna, si els drethavents o titulars del nínxol no
obtenen prèviament la concessió del nínxol amb el caràcter superior a cinc anys, segons la tarifa
actual amb compensació de l'import satisfet en concedir-se temporalment. En cap cas la
concessió podrà ser per temps superior a noranta-nou anys.
4a.- En el cas de construcció de nínxols “dobles” o “quàdruples”, la taxa per la seua concessió
serà el “doble o el quàdruple” del preu de la tarifa del nínxol senzill; no obstant, les segones i
ulteriors inhumacions meritaran quota equivalent a si foren realitzades en nínxols senzills.
5a.- El preu de concessió de nínxols porta inclòs el dret a la primera inhumació de cadàver o
restes en el mateix.
6a.- Els drets d'exhumació són compatibles amb els de la seua ulterior inhumació, si aquesta es
realitza en el propi Cementeri Municipal.
7a.- En la quota assenyalada en la Tarifa per a inhumacions van inclosos els serveis gratuïts que
haurà de prestar el Conserge del Cementeri per a la col·locació de cadàvers o restes i l'import
dels materials necessaris per al corresponent tancament, si és el cas.
8a.- En la quota assenyalada en la Tarifa per a exhumació van inclosos els serveis gratuïts que
haurà de prestar el Conserge del Cementeri per a l'extracció de cadàvers o restes i l'import dels
materials necessaris per al corresponent tancament , si és el cas.
ARTICLE 9.- Meritació.
Es merita i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie la prestació dels serveis subjectes a
gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que la dita iniciació es produeix amb la sol·licitud
d'aquells.
ARTICLE 10.- 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 tal servei, per al seu ingrés directe en les Arques Municipals en la forma i
terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació.
ARTICLE 11.- Infraccions i sancions.
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que
a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General
Tributària.
ALTRES PARTICULARITATS
ARTICLE 12.- De la construcció de panteons i hipogeus.
1.- Tota construcció de panteons i hipogeus requereix l'oportuna llicència municipal per a
vigilar el seu aspecte artístic i ornamental.
2.- La llicència serà concedida o denegada per la Comissió Municipal de Govern, amb la
sol·licitud prèvia dels seus titulars, a la que acompanyaran pressupost i plans amb detall de
l'obra i materials a emprar en ella.
3.- La concessió de llicència per a la construcció de panteons i hipogeus meritarà la taxa de
construcció del dos per 100 del pressupost.
ARTICLE 13.- De les llicències per a inhumacions i exhumacions.
1.- Les llicències per a inhumació de cadàvers en fossa comuna, nínxols, panteons i hipogeus
seran tramitades per la pròpia Administració de Rendes i Exaccions (Oficina d'Intervenció) amb
el pagament previ de la taxa que corresponga, segons Tarifa.

2.- Les dites llicències s'entendran concedides sense perjudici de les altres autoritzacions
judicials, sanitàries o d'un altre orde que puguen requerir.
3.- Les llicències per a exhumacions o trasllat de cadàvers i restes es tramitaran, una vegada
transcorregut un any des de la defunció, i fora del període comprés entre el 20 de juny i el 30 de
setembre, per la pròpia Administració de Rendes i Exaccions (Oficina d'Intervenció), a
sol·licitud dels particulars en elles interessats, amb l'autorització prèvia de la Direcció Provincial
de Sanitat.
4.- Les referides llicències no tindran cap validesa si no van acompanyades dels corresponents
justificants del pagament de la taxa o taxes meritades, segons Tarifa.
5.- Les llicències a què es refereix aquest article seran concedides per l'Alcaldia – Presidència”.
ARTICLE 14.- De la concessió, traspàs i retrocessió de nínxols i terreny.
1.- La concessió de nínxols de qualsevol classe i davall qualsevol modalitat es tramitarà
directament per l'Administració de Rendes i Exaccions (Oficina d'Intervenció) amb el pagament
previ de la taxa corresponent.
La concessió de terrenys per a la construcció de panteons i hipogeus s'autoritzarà o denegarà per
la Comissió de Govern, a instància dels interessats a obtindre.
No es donarà curs a cap sol·licitud sense que els interessats hagen satisfet el 10 per 100 de la
tarifa corresponent, que es deduirà en efectuar el pagament definitiu
Concedit el terreny haurà d'ingressar-se el restant 90 per 100 dins dels quinze dies comptats des
de la data de notificació de la seua concessió, i quedarà, en qualsevol altre cas, el 10 per 100
satisfet en favor de l'Ajuntament.
L'Ajuntament podrà acordar la concessió d'un terreny supeditat a la construcció pel
concessionari d'un panteó o hipogeu conforme a les característiques i ornament prèviament fixat
pel servei facultatiu.
En el cas de no concedir-se el terreny o no acceptar-se les condicions de construcció es
procedirà a la devolució del 10 per 100 ingressat segons el número 2.2 d'aquest article.
Només en els nínxols la concessió dels quals siga superior a cinc anys cabrà admetre la
transmissió de la seua titularitat entre parents, si bé requerirà la corresponent autorització de
l'Alcaldia i la subsegüent legalització del traspàs.
La legalització de les transmissions a què es refereix el número anterior meritarà la taxa a què es
refereix la partida núm. 5 de la tarifa reflectida en l'article 7é d'aquesta Ordenança.
Les sol·licituds de transmissions seran preceptivament subscrites per cedent i cessionari quan es
realitze per actes “inter vivos”. Quan es produïsca per actes “mortis causa”, el concessionari que
subscriga la sol·licitud haurà d'acreditar la seua condició o millor dreta, a satisfacció de
l'Ajuntament.
En tot cas, els traspassos de titularitat es concediran sempre “sense perjudici de tercer”,
l'excepció dels quals es farà constar en el corresponent títol de legalització.
Els títols que s'expedisquen per a la legalització dels traspassos de nínxols indicaran a més dels
noms dels seus titulars (anterior i actual) la causa de la transmissió, la data de la seua concessió i
l'import satisfet a l'Ajuntament. També reflectiran l'historial del nínxol que conste en el
corresponent Llibre de Registre de Nínxols.
Els titulars de nínxols la concessió dels quals siga superior a cinc anys i els terrenys concedits
per a la construcció de panteons i hipogeus podran proposar a l'Ajuntament la retrocessió dels
mateixos, sempre que es troben buits i sense restes ni construccions addicionals.
En este cas l'Ajuntament podrà readquirir la titularitat del nínxol o terrenys abonant el preu que,
ateses les circumstàncies es fixat en cada cas per la Comissió Municipal de Govern, sense que
puga excedir el 50 per 100 de l'import actual de la seua concessió.
ARTICLE 15.- Dels llibres Registre del Cementeri.
Per l'Administració de Rendes i Exaccions (Oficina d'Intervenció) es continuarà anotant en els
llibres Registre del Cementeri el funcionament del mateix, amb expressa anotació d'entrades,
eixides, trasllats i col·locació de cadàvers i restes en nínxols, panteons i hipogeus.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, 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”.
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