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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVICIS 
EN EL CEMENTERI MUNICIPAL DE LA CIUTAT 

 
CAPÍTOL 1. FONAMENT I NATURALESA DEL FET IMPOSABLE. 
 
Art. 1. D'acord amb l'article 20.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'establix 
la taxa per la prestació de servicis del cementeri municipal de la ciutat. 

 
El cementeri municipal de la ciutat es dividix en sectors relacionats amb l'època 

de la seua construcció: Històric, Ampliació, Transició i Contemporani. 
 
Art. 2. Les taxes es referixen a: 
a) Drets funeraris sobre les sepultures. 
b) Expedició i canvi de títols i modificació dels drets funeraris. 
c) Servicis generals de cementeri. 
 
Art. 3. El fet imposable naix de l'obligació de contribuir als costos derivats del 

servici prestat a l'autoritzar el dret funerari, dels servicis del cementeri i de les tasques 
periòdiques necessàries en el manteniment i la millora de les instal·lacions. 

 
Art. 4. Les taxes es faran efectives en la depositaria municipal amb anterioritat a 

la prestació del servici o abans d'obtindre el títol o llicència que procedisca. Estan 
obligats al pagament els titulars del dret, els seus hereus, els seus beneficiaris o 
persona que els represente. 

 
CAPÍTOL 2. BASES PER A LA PERCEPCIÓ DE LES TAXES. 
 
Art. 5. Constituïxen les bases per a la percepció de les taxes els servicis 

següents: 
 
a) Drets funeraris durant 50 anys sobre qualsevol tipus de sepultura. 
b) Expedició, duplicat, canvi de títols o modificació del dret funerari. 
c) Drets d'inhumació, exhumació, obertura o tancament de sepultures. 
d) Trasllat i/o reducció de restes. 
e) Depòsit de cadàvers. 
 
CAPÍTOL 3. TARIFES A APLICAR SOBRE ELS SERVICIS DE CEMENTERI. 
 
Art. 6. Les tarifes sobre drets funeraris per a les sepultures que es descriuen en 

esta ordenança, resultaran dels costos d'execució de les obres d'inversió o reparació 
realitzades en el cementeri de la ciutat en l'anualitat corresponent a la vigència de la 
tarifa, incloent el cost de les obres d'urbanització i excloent el cost del sòl i els costos 
de personal.  
 

El cost de la construcció a repercutir en les corresponents tarifes en l'any 2012, 
es xifra en la quantitat de 208.800,00 €. 
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Respecte dels drets funeraris en general s'aplicarà, a més dels costos de la 
promoció, la urbanització i el sòl, aquells necessaris que puguen derivar-se de 
l'actuació.  

En els nínxols dobles podran inhumar-se dos cadàvers i dos restes. 

En els nínxols simples un cadàver i un resta. 

En els columbaris podran depositar-se quantes urnes funeràries amb restes 
reduïdes a cendra càpia en el seu interior. 
 
Art. 7. Tarifes a aplicar per sectors: 

7.1. Sectors Transició i Contemporani: 
 

TRAMADA 
UNITATS 

NÍNXOLS DOBLES 
UNITATS 

NÍNXOLS SIMPLES 
UNITATS COLUMBARIS 
de l'interior del cementeri 

5a 60,00 € 30,00 € 195,00 € 
4a 539,00 € 412,00 € 800,00 € 
3a 2.122,00 € 1.308,00 € 900,00 € 
2a 3.208,00 € 2.084,00 € 900,00 € 
1a 2.270,00 € 1.400,00 € 800,00 € 

 

7.2. Sector Històric: panteons emplaçats en el corredor central (carrer que discorre 
entre l'entrada principal del cementeri i la fatxada de la capella): 

DE TRES TRAMADES DE QUATRE TRAMADES 
25.000,00 € 30.000,00 € 

Per a la valoració dels PANTEONS, CRIPTES O MAUSOLEUS promoguts i construïts en el seu dia, en 
terrenys concedits als particulars, s'aplicarà el que disposa el capítol 4, article 9 de l'ordenança. 

 

7.3. Sectors Històric i Ampliació:  
 

ESTAT DE RUÏNA 
 NÍNXOLS SIMPLES NÍNXOLS DOBLES 
TOTES LES 
TRAMADES 

Amortitzades i valor negatiu requerixen 
DEMOLICIÓ 

Amortitzades i valor negatiu requerixen 
DEMOLICIÓ 

 
 

ESTAT DE CONSERVACIÓ ROÍN 
 NÍNXOLS SIMPLES NÍNXOLS DOBLES 
TOTES LES 
TRAMADES 

Amortitzades requerixen 
IMPORTANTS NTERVENCIONS 

Amortitzades requerixen 
IMPORTANTS INTERVENCIONS 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ REGULAR 

 NÍNXOLS SIMPLES NÍNXOLS DOBLES 

SEGONS 
TRAMADA 

Requerixen reparacions diverses valor del 
10 % dels aplicats en els sectors de 
transició i contemporani segons la tramada 
que es tracte. 

Requerixen reparacions diverses valor del 
10 % dels aplicats en els sectors de 
transició i contemporani segons la 
tramada que es tracte. 
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ESTAT DE CONSERVACIÓ BO 
 NÍNXOLS SIMPLES NÍNXOLS DOBLES 

SEGONS 
TRAMADA 

Requerixen reparacions diverses valor 
del 20 % dels aplicats en els sectors de 
transició i contemporani segons la 
tramada que es tracte. 

Requerixen reparacions diverses valor del 
20 % dels aplicats en els sectors de 
transició i contemporani segons la tramada 
que es tracte. 
 

 
7.4. Panteons en el Sector de Transició: 
 

TOTS DE QUATRE TRAMADES 
25.000,00 € 

 
7.5. Panteons en el Sector Contemporani: 

 
TOTS DE QUATRE TRAMADES 
Tarifa a definir una vegada finalitzades les obres 

 
7.6. Panteons del Sector Històric: “Centre Esquerra”: 
 

TOTS DE QUATRE TRAMADES 
30.030,00 € 

 
7.7. Columbaris emplaçats en porta d'accés: 
 

TRAMADA 6a TRAMADA 5a TRAMADA 4a TRAMADA 3a TRAMADA 2a TRAMADA 1a 
390,00 € 800,00 € 1.400,00 € 2.084,00 € 2.084,00 € 1.400,00 € 

 
7.8. Canvi de titularitat del Dret Funerari entre parents: 
 

DE PANTEONS DE NÍNXOLS 
10 %  de la tarifa del panteó en qüestió 10 % de la tarifa del nínxol en qüestió  

 
7.9. Drets d'inhumació, obertura o tancament de sepultures: 
 

DE PANTEONS DE NÍNXOLS 
71,00 € 55,00 € 

 
7.10. Exhumació, trasllat, reducció de restes, obertura o tancament de sepultures: 

 
EXHUMACIÓ I TRASLLATS ANTIGUITAT 
MENOR A 2 ANYS 

EXHUMACIÓ I TRASLLATS ANTIGUITAT ENTRE  
2 I 5 ANYS  

La taxa d'este servici es troba condicionada a les 
precaucions sanitàries especials que ha d'adoptar 
el servici de soterradors en la manipulació de dit 
trasllat.   

   585,00 € 

La taxa d'este servici es troba condicionada a les 
precaucions sanitàries especials que ha d'adoptar el 
servici de soterradors en la manipulació de dit 
trasllat. 

      385,00 € 
 

EXHUMACIÓ, TRASLLAT O REDUCCIÓ DE RESTES AMB ANTIGUITAT SUPERIOR A 5 ANYS 

Meritarà la taxa del 10 % del cost del tipus de sepultura de què es tracte. 
 
Trasllat fora del cementeri: es satisfaran les mateixes taxes enumerades en els apartats anteriors, segons 
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la data d'inhumació. 
 
Per a la utilització d'una bossa la tarifa és de 12,00 €, i per a la utilització d'un sudari la tarifa és de 18,00 
€. 

 
7.11. Autoritzacions d'accés per a instal·lació de làpides: 
 

La taxa d'autorització d'accés per a la instal·lació de làpides és de 17,00 €. 
 
L'adquisició de les làpides i el cost de col·locació seran a càrrec de l'interessat. 
 
El personal municipal adscrit al cementeri no podrà efectuar treballs per a particulars. 

 
7.12. Drets de depòsit en la cambra: 

 
DEPÒSIT PER A INHUMACIÓ EN UN PANTEÓ DEPÒSIT PER A INHUMACIÓ EN UN NÍNXOL 
12,00 € 10,00 € 

Si el depòsit es realitza en la cambra  meritarà a més de la taxa anterior, per cada 24 hs o fracció, la 
quantitat de 14,00 €. 

 
Els depòsits de cadàvers en la cambra del cementeri que es realitzen per 

necessitat del servici, o per la no prestació del mateix en dia festiu, no meritarà cap 
taxa. 
 
7.13. Per la realització d'obres de construcció i/o reparació per particulars. 
 

L'execució d'obres de construcció i/o reparació en qualsevol tipus de sepultura, meritarà la taxa del 3,5 % 
sobre el cost de les obres previst en la llicència d'obres corresponent i mai inferior a 50 €. 

 
Art. 8. Per a adquirir el dret de reserva a un nínxol, columbari o panteó familiar en 

construcció, s'haurà de depositar en la Tresoreria Municipal dos terços de la tarifa 
vigent del mateix, en concepte de fiança.  

Art. 9. El depòsit per a adquirir el dret de reserva d'una sepultura, tindrà el 
caràcter de reserva a compte, i la tarifa final es determinarà segons les tarifes vigents 
i/o la que poguera resultar en el moment d'acabar-se les obres segons la data de l'acta 
de la recepció de les mateixes per part dels servicis tècnics municipals. 

Art. 10. Els contribuents que hagen realitzat el depòsit a què es referixen els 
punts 7.7 i 7.8, tindran orde de prioritat en l'elecció del nínxol, columbari o panteó, 
sempre que es trobe construït o en fase de construcció, basant-se en la data de la 
carta de pagament de l'ingrés i sempre que, en el termini de 30 dies comptats des de 
la data de comunicació, s'ingresse la resta de la quantia. 

 
CAPÍTOL 4. RENOVACIÓ I CADUCITAT DE LA CONCESSIÓ. 

Art. 11. La concessió del dret funerari i l'aplicació de les tarifes recollides en esta 
Ordenança no ocasionen l'alienació o venda de sepultures, i s'efectuarà per la màxima 
temporalitat de 50 anys. El concessionari que al·legara un altre tipus de temporalitat 
haurà d'acreditar-ho documentalment.  
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Transcorregut dit termini, a la seua caducitat i per a tindre dret a una altra 
pròrroga per igual període temporal, el beneficiari del dret funerari, o els seus hereus, 
hauran d'abonar el percentatge del 50 % sobre el preu de la taxa vigent de la sepultura 
de la qual es tracte a la data de la seua renovació, aplicades sempre com si del sector 
contemporani es tractara. 

Els panteons, criptes o mausoleus construïts en terrenys concedits en el seu dia 
als particulars, i una vegada caducat el seu dret funerari (temporalitat màxima de 50 
anys), podran tindre dret a una altra pròrroga per igual període temporal, havent 
d'abonar el 50 % sobre el preu de la taxa vigent com si d'un panteó familiar de 
promoció pública es tractara, i la taxa del qual dependrà de l'emplaçament en què es 
trobe, de conformitat amb el que disposen els articles 7.2, 7.4, 7.5 i 7.6 d'esta 
Ordenança. 

 

Els concessionaris o beneficiaris del dret funerari no tindran dret a cap 
indemnització en el cas que per qualsevol causa es clausurara el Cementeri Municipal.   

Art. 12. Exempcions, bonificacions o reduccions de les taxes. 

1. Seran concedides en situació d'absoluta impossibilitat econòmica amb un 
informe previ i proposta de l'Àrea de Servicis Socials. 

2. Les exhumacions i autòpsies disposades per l'autoritat judicial, sempre que no 
meriten despeses i taxes judicials. 

Art. 13. Merite i període impositiu. 

La taxa es meritarà quan s'inicie la prestació del servici, encara que s'exigirà el 
depòsit previ quan es formule la sol·licitud del servici, o per a iniciar l'execució d'obres 
de reparació de sepultures i dret de reserves. 

CAPÍTOL 5. RÈGIM D'INGRÉS DE LES TAXES. 

Art. 14. Règim d'autoliquidació. 

1. Quan se sol·licite la prestació del servici, es presentarà degudament omplit 
l'imprés d'autoliquidació de la taxa.  

2. L'ingrés de la quota tributària s'efectuarà simultàniament a la presentació de 
l'autoliquidació. 

3. La notificació dels tributs, en els supòsits de taxes per obres de reparació de 
les sepultures i/o servicis singulars, es realitzarà a l'interessat, qui haurà d'abonar-la 
per autoliquidació i amb caràcter previ a la prestació del servici. Si verificada 
l'autoliquidació esta resultara incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 

 
CAPÍTOL 6. INFRACCIONS I SANCIONS. 

De conformitat amb les determinacions establides en l'article 61 del Reglament 
per al Règim i Govern en les prestacions de servicis en el cementeri municipal de la 
ciutat, l'entitat propietària del cementeri adjudicarà els drets funeraris sobre els 
diferents tipus de sepultures als interessats, els que adquiriran en relació amb ells, un 
dret d'ús que s'extingirà, sense excepcions, transcorreguts cinquanta anys des de la 
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seua adjudicació. La mateixa naturalesa tindrà el dret funerari adjudicat quan el seu 
titular l'haja construït a càrrec seu. 

De la mateixa manera i de conformitat amb el que disposa l'article 64 del referit 
Reglament no es permetrà la transmissió inter vius del dret de soterrament en les 
distintes sepultures o nínxols que es concedisquen. Els beneficiaris del citat dret 
només podran cedir-ho al propi Ajuntament, qui podrà adquirir-ho abonant el 20 % del 
valor de la sepultura que es tracte segons la taxa que fixe l'ordenança fiscal vigent.  

 

La legalització de situacions clandestines pretèrites comportarà el pagament de 
la taxa als preus establits en la present Ordenança, siga quina siga la data de 
concessió o prestació dels servicis no satisfets. 

La falta de pagament de la taxa establida en esta Ordenança per a cada servici o 
concessió determinarà la seua caducitat i, si poguera ser viable, rehabilitada amb el 
pagament previ de la mateixa. 

 
Les taxes que, practicades les operacions reglamentàries resultaren incobrables, 

necessitaran acord exprés de l'Ajuntament per a ser declarades fallides, definitivament 
anul·lades i revertit els seus corresponents drets a l'Ajuntament.  

 
CAPÍTOL 7. NORMES GENERALS. 

Per a la determinació dels drets i les obligacions concernents a este Ajuntament i 
als particulars sobre la resta de servicis mencionats en esta Ordenança, caldrà ajustar-
se al que disposa el Decret 195/2009, de 30 d'octubre del Consell, pel qual s'aprova la 
modificació del Reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer del 
Consell i en el Reglament per al Règim i Govern en la prestació de servicis del 
cementeri municipal de la ciutat, aprovat per l'Ajuntament Ple en data 25 de gener del 
2012.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança fiscal, aprovada per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió 
celebrada el 25 de gener del 2012 regirà a partir del dia següent al de la seua 
publicació en el butlletí oficial de la provincia i es mantindrà vigent fins a la seua 
modificació o derogació expressa.>> 
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