
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DELS CEMENTERIS MUNICIPALS 

Article 1.- Fonament i règim. 
Aquest Ajuntament, conforme a allò autoritzat  per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d’acord amb allò previst en l’article 
57 i 20.4 p) del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refòs de 
la Llei d’Hisendes Locals, estableix la taxa per prestació de serveis dels Cementeris 
Municipals, que es regularà per la present Ordenança, redactada conforme a allò 
disposat en els articles 20 i següents del TRLHL. 
Article 2.- Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de cementiris tant en 
allò relatiu a l’adjudicació o concessió de sepultures com als restants serveis 
complementaris que es presten en dits cementiris municipals per al compliment dels 
seus fins, d’acord amb el disposat en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria , que 
siguen procedents o s’autoritzen a instància de part. 
El servei és de sol·licitud obligatòria quan es pretenga obtenir qualsevol dels beneficis a 
que es refereix l’apartat anterior. 
Article 3.- Devengo. 
L’obligació de contribuir naixerà des de que tinga lloc la prestació dels serveis, que 
s’entendran iniciats amb la sol·licitud d’aquestos. 
Article 4.- Subjectes passius. 
Són subjectes passius contribuients els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de 
la prestació del servei, i en el seu cas, els titulars de l’autorització concedida. 
Article 5.- Responsables. 
Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries establertes en aquesta 
Ordenança tota persona causant o col·laboradora en la realització de una infracció 
tributària.  En els supòsits de declaració consolidada, totes les societats integrants del 
grup seran responsables solidàries de les infraccions comeses en aquest règim de 
tributació. 
Els copartícips o cotitulars de les herències jacents, comunitats de béns i demés entitats 
que, no tenint personalitat jurídica, constitueixquen una unitat econòmica o un 
patrimoni separat, susceptible d’imposició, respondran solidàriament i en proporció a 
les seues respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
Seran responsables subsidiaris de les infraccions simples i de la totalitat del deute 
tributari en cas d’infraccions greus comeses per persones jurídiques, els administradors 
d’aquelles que no realitzen els actes necessaris de la seua incumbència que, per al 
compliment de les obligacions tributàries  infringides, consentiren en el incompliment  
per aquells que depenen d’ells o adopten acords que feren possibles les infraccions. 
Tanmateix, aquests administradors respondran subsidiàriament de les obligacions 
tributàries que estiguen pendents de complimentar per les persones jurídiques que hagen 
cessat en les seues activitats. 
Seran responsables subsidiaris els síndics, interventors o liquidadors de fallides, 
concursos, societats i entitats en general, quan per negligència o mala fe no realitzen les 
gestions necessàries per al total compliment de les obligacions tributàries devengades 
amb anterioritat a dites situacions i siguen imputables als respectius subjectes passius. 
Article 6.- Base imposable i liquidable. 
Les bases imposables i liquidables venen determinades per la classe o naturalesa dels 
diferents serveis sol·licitats. 
Article 7.- Quota tributària. 
Concessió de dret funerari per cinquanta anys:  



A) Nínxols vells:  
Fila primera............................................................................................240,40 € 
Fila segona............................................................................................. 420,71 € 
Fila tercera.............................................................................................330,56 € 
Fila quarta................................................................................................90,15 € 
B) Nínxols nous (ampliació del cementiri de Setla): 
Fila primera................................................................................................ 500 € 
Fila segona................................................................................................1.000 € 
Fila tercera...................................................................................................600 € 
Fila quarta....................................................................................................250 € 
C) Columbaris..............................................................................................200 € 
Article 8.- Normes de gestió. 
1.- No es tramitarà cap nova sol·licitud mentre es troben pendents de pagament els drets 
d’altres anteriors. 
2.- La concessió del dret d’enterrament per aplicació de les tarifes fiscals , en cap cas  
ocasiona la venda o alienació del nínxol, columbari o panteó.  
Aquest dret es concedirà prèvia sol·licitud de l’interessat per ordre de petició i previ el 
pagament de la taxa corresponent, reservant-se l’Ajuntament la potestat de variar aquest 
ordre per motius justificats. 
3.- Pel que fa als panteons, i donat el seu número limitat, es trauran a pública subhasta 
fixant el pressupost base de licitació els serveis tècnics municipals segons la legalitat 
vigent. 
4.- El dret funerari sobre tota classe de sepultures quedarà garantit mitjançant la 
inscripció en el Llibre de Registre a càrrec de l’Ajuntament i en el fitxer general 
corresponent i per l’expedició del títol nominatiu per a cada nínxol, panteó, sepultura o 
columbari. 
La duració de les concessions de les sepultures serà de cinquanta anys amb la 
possibilitat d’una renovació posterior de vint-i-cinc anys a voluntat dels interessats. 
A tal efecte es notificarà als particulars amb 6 mesos d’antelació a la data final de la 
concessió per a que procedisquen a la seua renovació. Transcorreguts tres mesos des de 
la data de finalització de la concessió sense que s’haja produït la renovació s’entendrà 
caducada i es procedirà al trasllat dels restos a l’osari corresponent. 
5.- Les sepultures que per voluntat dels interessats queden desocupades, quedaran 
immediatament a disposició de l’Ajuntament. 
6.- Les quotes exigibles pels serveis regulats en aquesta Ordenança es liquidaran per 
acte o servei prestat, en els terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació 
per als tributs de notificació individual no periòdics. Les quotes impagades en dits 
terminis es faran executives per la via de constrenyiment. 

Article 9.- 
En atenció a la capacitat econòmica de les persones s’aplicarà quota zero als següents 
serveis:  
 a) Els enterraments d’aquelles persones que manquen de recursos econòmics 
suficients per tal de fer front a les despeses d’enterrament. 
La no disponibilitat de recursos econòmics deurà ser acreditada mitjançant informe 
tècnic del departament de serveis socials de l’Ajuntament i aprovada per Resolució de 
l’Alcaldia  
 b) Les inhumacions que ordene l’autoritat judicial i que s’efectuen en fosa comú 
 Excepte allò dispost anteriorment, i de conformitat amb l’article 18 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, no es reconeix cap benefici tributari, excepte a l’Estat, Comunitat 



Autònoma i província a la qual pertany aquest Ajuntament, i aquells que siguen 
conseqüència d’allò establert en tractats i acords internacionals. 
Article 10.- Infraccions i sancions tributàries. 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’estarà a allò 
disposat en l’article 183 i següents de la Llei General Tributària i demés normativa 

aplicable. 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
A partir del començament de l’aplicació d’aquesta ordenança quedarà derogada 
l’anterior taxa per la prestació del serveis dels cementeris municipals que va entrar en 
vigor l’1 de gener de 1991.    
DISPOSICIÓ FINAL. 
Al dia següent de la publicació del text íntegre de la present Ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província d’Alacant, entrarà en vigor, continuant la seua vigència fins que 
s’acorde la seua modificació o derogació expressa.” 
 
 



 


	Fila segona............................................................................................. 420,71 € 
	Article 9.- 
	En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’estarà a allò disposat en l’article 183 i següents de la Llei General Tributària i demés normativa aplicable. 

