AJUNTAMENT DE CREVILLENT

TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL

ORDENANÇA REGULADORA

Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i 106 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa de Cementeri Municipal”, que
es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en
els articles 20 a 27 i 57 del citat RDL 2/2004 de 5 de març.

Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis del Cementeri
Municipal, tals com: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció
de panteons o sepultures; ocupació d'aquests; reducció, incineració, moviment de
làpides; col·locació de làpides, reixats i adorns, conservació dels espais destinats al
descans dels difunts, i qualssevol altres que, de conformitat amb el previngut en el
Reglament de Policia Sanitària mortuòria siguen procedents o s'autoritzen a instàncies
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 escau, els titulars de l'autorització
concedida, els seus hereus o successors, o persones que els representen.

Article 4.- Responsables
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
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2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que
assenyala la Llei General Tributària.

Article 5.- Exempcions subjectives.
Estaran exempts els serveis que es presten en ocasió de:
a) Els enterraments 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 morts.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordene 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

T A R I F A:
INHUMACIONES
Inhumacions de cadàvers en panteó, cripta, mausoleu o
qualsevol altre monument funerari, inclosos treballs
necessaris a realitzar per personal de l'Ajuntament.

28,20

Idem. Idem., en nínxols individuals

17,90

Idem. Idem., en fossa

5,20

EXHUMACIONS
Llicència per a trasllat a un altre Cementeri i treballs
d'extracció

28,20

Idem. Idem. Dins del mateix i treballs d'extracció

14,10
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NETEGES I REDUCCIONS
Per cada sepultura d'un panteó, mausoleu, etc. Per
llicència i treballs d'extracció

28,20

Per cada nínxol individual, per llicència i treballs
d'extracció

11,40

CONCESSIÓ DE TERRENYS PER A CONSTRUCCIÓ
DE PANTEONS
Per cada parcel·la amb una superfície de 7,48 m/2
(equivalents a la superfície de dues fileres de 4 nínxols
per a panteons centrals)

1.390,50

Per cada parcel·la amb una superfície de 7,48 m/2
(equivalents a la superfície de dues fileres de 4 nínxols
per a panteons centrals)Per cada parcel·la amb una
superfície de 10,89 m/2 (equivalent a la superfície de tres
fileres de 4 nínxols per a panteons adossats al mur)

1.949,80

Per cada parcel·la amb una superfície de 7,26 m/2
(equivalent a la superfície de 2 fileres de quatre nínxols
per a panteons adossats al mur)

1.345,20

CÀNON TERRENYS PER A CONSTRUCCIÓ DE
PANTEONS

Les concessions de terrenys per a construcció de
panteons, es graven amb un cànon d'explotació anual i
per metre lineal de façana de

27,00

CONCESSIÓ DE NÍNXOLS

El nínxol inferior donen la base de la fila, número 1

754,00

El nínxol immediat següent, número 2

754,00
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El nínxol immediat següent, número 3

754,00

El nínxol immediat superior, número 4

108,00

CONCESSIÓ DE COLUMBARIS
Per cadascun

161,00

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS
Panteons, mausoleus, criptes o similars

112,30

Nínxols

11,40

En cas de transmissions de panteons, mausoleus, criptes
o similars en virtut d'herència entre familiars per
consanguinitat o afinitat, en línia directa o entre cònjuges

56,30

Nínxols, en el mateix cas

Panteons, mausoleus, criptes o similars per línia
col·lateral

Nínxols en el mateix cas

3,30

82,70

4,90

ALTRES
Autorització per a col·locació de làpides i inscripcions en
els nínxols o sepultures, per cadascuna

4,90

Idem. Idem. Creus amb rètols, per cadascuna

4,90
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Article 7.La reducció o trasllat en sepultures a perpetuïtat, podrà efectuar-se quan ho
creguen convenient els seus titulars, sempre que haja transcorregut el temps
necessari exigit per les disposicions vigents per a l'exhumació de restes, prèvia
autorització de l'Alcalde.
La reducció consistirà en l'extracció de les restes cadavèriques per a
depositar-los en l'ossera particular o general existent en el mateix Cementeri.

Article 8.Serà responsable dels Drets i Taxes sobre Cementeris, el propietari o
posseïdor del panteó, cripta, o qualsevol monument funerari que permeta en ells la
inhumació.

Article 9.- Concessió a perpetuïtat de nínxols i columbaris construïts per
l'Ajuntament.
Amb la finalitat de preservar la disponibilitat de nínxols i columbaris, les
concessions d'aquests únicament s'efectuaran quan es produïsca una defunció
immediata, oferint-se tal concessió de forma correlativa amb vista a la data de la
defunció i s'adjudicarà l'espai que físicament per ordre corresponga, i fins a un màxim
de dos nínxols o de dos columbaris, sense que puga el veí seleccionar la seua
concreta ubicació alterant el lloc que se li adjudica.
No obstant això, quan per ordre correlatiu corresponga adjudicar els nínxols o
columbaris número tres i quatre, aquest últim podrà ser substituït pel número u de la
parcel·la següent, reservant-se l'Ajuntament en tal cas el número quatre a l'efecte d'el
que s'estableix en l'article 20 del Reglament per al Govern i Administració del
Cementeri Municipal i als de l'article 5 de la present Ordenança.
Quan el nombre de nínxols de quarta fila vacants excedisca de vint, es podrà
destinar aquest excedent a atendre sol·licituds d'adjudicació de particulars interessats,
prèvia petició, procedint-se a efectuar tals adjudicacions començant pel nínxol quatre
de la parcel·la més baixa per ordre correlatiu i respectant l'ordre d'entrada en el
Registre General de l'Ajuntament.
Les parcel·les de nínxols i columbaris es troben numerades en ordre correlatiu
per carrers, i les construccions estan formades per files de quatre, corresponent el
número u al nínxol o columbari inferior en la base de la fila, el número dos a l'immediat
superior, i així successivament.
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Article 10.- Determinació del preu dels nínxols.
Correspon a la Junta de Govern Local la modificació de l'import dels drets que
per transmissió de nínxols figuren en la Tarifa de la present Ordenança, prorratejant
entre les diferents files de nínxols l'import total que resulte de sumar les següents
partides:
a) Import de l'última contracta adjudicada a la construcció de nínxols.
b) Import dels terrenys ocupats segons l'epígraf corresponent de l'Ordenança en
vigor.
Sumats els dos apartats anteriors, s'afegirà un 20% en concepte d'imprevistos i
deterioracions i despeses d'administració.
Trobada així la xifra corresponent a cada fila de nínxols construïts, es dividirà
entre els quatre que la componen establint-se una proporció entre ells basada en els
següents coeficients:
a) al nínxol inferior en la base de la fila, li correspondrà
el coeficient....................................................................
b) a l'immediat superior, el coeficient.................................
c) a l'immediat superior, el coeficient...............................
d) a l'immediat superior, últim de la fila, el coeficient...

7
7
7
1

L'import resultant en cada cas, serà abonat en el moment de formalitzar-se pels
sol·licitants la petició d'adjudicació corresponent. Si no obstant això, es produïren
ocupacions per urgència en dies festius, aquest import haurà de ser fet efectiu el dia
hàbil següent al de l'ocupació.
Article 11.La superfície de la parcel·la, tant per a la construcció de panteons com de
nínxols, serà fixada per l'Excm. Ajuntament, a la finalitat que les construccions resulten
harmonioses amb el pla del Cementeri i serà marcada amb la numeració corresponent.

Article 12.Les concessions de terrenys a perpetuïtat s'efectuaran conformement a les
següents condicions generals:
1a.- L'Ajuntament expedirà a instàncies de part el títol original numerat acreditatiu de la
titularitat de la concessió administrativa corresponent. En cas d'extraviament o
qualsevol altra contingència, no serà possible expedir còpia o duplicat d'aquest.
2a.- El dret que concedisca aquest títol s'acreditarà sempre que s'exigisca o siga
necessari, amb l'exhibició d'aquest document, el qual reconeix a l'interessat la facultat
d'exercir patronat sobre aquesta sepultura.
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3a.- El dret de patronat no podrà ser transmés sense prèvia autorització de l'Excm.
Ajuntament.
4a.- L'adquirent i els que li succeïsquen, s'ajustaran en tot moment a les disposicions
contingudes en el Reglament i Ordenança en vigor.
5a.- L'interessat o qui li represente haurà d'exhibir el Títol en les oficines corresponents
quan hagen de practicar-se enterraments en la seua sepultura.
6a.- En el cas que morira l'actual concessionari, qui legalment i reglamentàriament li
succeïsca haurà de proveir-se d'un nou títol, sense el requisit del qual no podran
disposar-se enterraments, reparacions i altres. El nou títol s'expedirà a instàncies de
part i previ pagament dels drets establits a aquesta fi en la Tarifa de la present
Ordenança.
7a.- Els terrenys o construccions s'entenen adquirits a perpetuïtat, sense més
limitacions que les de caràcter legal que corresponguen a aquests llocs i les
consignades en el Reglament del Cementeri Municipal. Els concessionaris d'aquests
terrenys podran executar en ells les obres que desitgen, prèvia autorització Municipal i
ajustant-se als preceptes establits.
8a.- Des de la concessió de terrenys per a construir en el Cementeri Municipal, fins a
la conclusió de l'obra, no haurà d'explicar-se més temps que el d'un any, transcorregut
aquest termini es considerarà caducada la concessió, si no s'haguera complit amb
aquest requisit o obtingut pròrroga, que no podrà excedir d'una altra anualitat. La
caducitat portarà amb si la pèrdua de tots els drets del concessionari, i la reversió a
l'Excm. Ajuntament de la propietat venuda.
9a.- Les edificacions funeràries de tot gènere, necessiten per a la seua execució,
llicència expressa de l'Excm. Ajuntament, previs informes de l'Arquitecte i Inspector i
Consell Municipal de Sanitat. Igual permís es requereix per a la reforma o reparacions
d'aquests monuments. Els plans i projectes aniran autoritzats per un tècnic o per
l'executor de l'obra.
10a.- No es consentirà als concessionaris de terrenys obrir foradades o rases en els
seus, a no ser per a començar seguidament les obres autoritzades. Seran
responsables dels danys o faltes que per infracció d'aquest projecte es produïsquen,
que seran reparats a la seua costa. Vindran obligats també a extraure els enderrocs
fora del recinte de la necròpoli i a abocar-los en lloc a aquest efecte indicat.
11a.- La titularitat del terreny, monument funerari, nínxol o sepultura adquirit a
perpetuïtat, no podrà ser transmés sinó a títol d'herència. L'Excm. Ajuntament no
reconeixerà més transmissió que la indicada.
Per a formalitzar aquesta transmissió seran requisits indispensables la
presentació dels següents documents:
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- Títol original de concessió expedit en el seu moment o certificat expedit per
l'Ajuntament a aquests sols efectes.
-

Testament en la qual figure el nom i cognoms de tots i cadascun dels hereus
en els qui concórrega el dret a ostentar la nova titularitat.

12a.- Si per incúria, abandó o altres causes de les que foren responsables els
posseïdors de terrenys i construccions quedaren descurats i en males condicions
d'adorn i higiene, l'Excm. Ajuntament, sense perjudici d'adoptar les mesures que el
cas exigisca, impedirà que s'efectuen en ells nous enterraments.
Les fosses, nínxols, panteons i mausoleus que amenacen ruïna seran declarats
en aquest estat per mitjà d'un expedient contradictori, en el qual es consideraran part
interessada les persones titulars del dret sobre aquests.
Es considerarà que aquelles construccions estan en estat de ruïna quan no
puguen ser reparades per mitjans normals o quan el cost de la reparació siga superior
al 50% del cost estimat a preus actuals per a la seua construcció.
Declarades en estat de ruïna, l'Alcalde ordenarà l'exhumació del cadàver per a
la seua immediata inhumació en el lloc que determine el titular del dret sobre la fossa,
nínxol, panteó o mausoleu que haja sigut declarat en estat de ruïna, previ requeriment
que a aquest efecte se li farà de forma fefaent. En el cas que el titular no disposara res
referent a això, la inhumació es realitzarà en la fossa comuna del cementeri.
Acabada l'exhumació dels cadàvers, les fosses, nínxols, panteons o mausoleus
declarats en estat de ruïna seran derrocats per l'Ajuntament al seu càrrec i de manera
immediata.
La declaració de l'estat de ruïna d'una fossa, nínxol, panteó o mausoleu
comporta l'extinció del dret del seu titular. En conseqüència, tant l'exhumació per a la
immediata inhumació, com l'enderrocament, no donaran, per si mateixos, lloc a cap
mena d'indemnització.
Article 13.Les normes de gestió per a la concessió de terrenys per a construcció
de panteons seran les següents:
1a.- La part de l'espai del nou Cementeri ampliat, que es destina a concessions de
panteons, és la que figura en l'annex a aquesta Ordenança que s'incorpora amb
aquestes modificacions.
2a.- Només es podrà sol·licitar la concessió d'un únic panteó per una sola família o
unió de fet legalment reconeguda, entenent per tal, les persones solteres o vídues, o si
estan casades, per qualsevol de tots dos cònjuges i en benefici de la comunitat
conjugal i la seua descendència. Reservant-se l'Ajuntament la facultat de sol·licitar la
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documentació oficial que estime necessària en cada cas per a donar compliment a
la present norma.
Quan dues persones, sense llaços de parentiu, sol·liciten compartir la concessió d'un
panteó, seran responsables solidàriament a efectes tant tributaris com de manteniment
del panteó.
3r.- La sol·licitud de concessió podrà abastar una superfície de:
-Per a panteons centrals: 7,48 m/2 (equivalents a 2 fileres de 4 nínxols).
-Per a panteons adossats al mur: 10,89 m/2 (equivalent a 3 fileres de 4 nínxols)
i 7,26 m/2 (equivalent a 2 fileres de 4 nínxols).
4a.- No es podran acumular més de l'equivalent a tres fileres de nínxols, que és la
superfície màxima utilitzable per a edificar un panteó, i qualsevol agrupament de
parcel·les per a construir donarà lloc a l'obertura de l'expedient urbanístic d'infracció, a
la demolició del construït i a la imposició de la sanció corresponent.
Article 14.- Meritació.
Els drets assenyalats en la precedent tarifa per concessions, permisos o
serveis que es presenten a sol·licitud de l'interessat, es reportaran des de l'instant
mateix en què se sol·licite l'expedició dels títols o permisos corresponents.
Article 15.- 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 aquest servei, per al seu ingrés directe
en les Arques Municipals en la forma i terminis assenyalats en el Reglament General
de Recaptació.
Article 16.- Infraccions i sancions.
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa
en la Llei General Tributària
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DISPOSICIÓ FINAL
1a.- La present Ordenança Fiscal farà efecte a partir del dia 1 de Gener de 2015,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
2a.- Per al no regulat expressament per la present Ordenança, s'aplicarà el Decret
39/05, del 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria.
3a.- Les referències de la present Ordenança a la perpetuïtat de les concessions
s'entendran referides a un termini de 99 anys, en compliment del que s'estableix en
l'art. 79 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Crevillent, Octubre de 2.014
La Regidora d'Hisenda
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