ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI
MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola 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, 19 i 20.4.p del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Guadassuar estableix la "Taxa per
la prestació dels serveis del Cementeri Municipal", que es regirà per esta ordenança
fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis dels cementeris
municipals, tals com:
a) La concessió del dret d’ús privatiu de sepultures.
b) La concessió de parcel·les per a la construcció i ús privatiu de panteons,
tombes o mausoleus.
c) L’autorització i la prestació dels serveis d’inhumacions de cadàvers i
restes humanes, exhumacions i reducció de restes cadavèriques, i dipòsit
d’urnes amb cendres de cadàvers, restes humanes o restes
cadavèriques.
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.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els
articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article
40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions subjectives
Estaran exempts d’abonar els drets o taxes a què es refereix esta Ordenança:
a) Els soterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que
la família dels mort no pague cap pompa fúnebre.
b) Els soterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions, exhumacions i trasllats que siguen ordenats per
l’autoritat judicial i que s’efectuen en la fossa comuna.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
Epígraf 1. Concessió del dret d’ús privatiu de sepultures
Part vella del Cementeri (Cementeri 1)
Secció 1, grups 1 i 2
TRAMADA
IMPORT
Primera
137,00

Segona
Tercera
Quarta
Quinta
Part nova del Cementeri (Cementeri 2 i 3)
Secció 1, grups 3 al 16
Secció 2, grups 17 al 24
a) recinte amb tres tramades
TRAMADA
Primera senzills
Primera dobles
Segona senzills
Segona dobles
Tercera senzills
Tercera dobles
b) recinte amb quatre tramades
TRAMADA
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Part nova del Cementeri (Cementeri 3)
Secció 3 grups 1 al 8 i els de nova construcció
En qualsevol tramada
Columbaris per a cendres
TRAMADA
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Quinta
Per a segona i posteriors ocupacions de cendres en columbaris

500,29
493,00
90,50
16,50

IMPORT
1228,50
2010,50
1564,00
2569,00
782,00
1452,00
IMPORT
619,00
825,00
659,50
330,00

612,00
IMPORT
469,00
541,50
650,00
566,00
360,50
No
es
paga cap
taxa.
IMPORT
34,50
IMPORT
34,50

Epígraf 2
Trasllats i reduccions de restes
Per exhumació
Epígraf 3
Inhumació en nínxols amb concessió del dret d’ús privatiu.
Per inhumació d’un cadàver o restes
Article 7. Concessions
1. S’esdevé la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie la prestació
dels serveis subjectes a gravamen, entenent-se a aquest efecte que
aquesta iniciació es produïx amb la sol·licitud d’aquells.
2. La concessió del dret de soterrament en nínxols de la part nova del
Cementeri (Cementeri 3 – Secció 3 - grups 1 al 8 i de nova
construcció) es concedirà per rigorós torn, començant per la tramada
primera fins a culminar, continuant per la tramada superior a la inferior
i així successivament fins a completar el grup.
3. Les llicències que es concedisquen per a la inhumació de cadàvers o
cendres i exhumacions i trasllats de restes en les sepultures les

expedirà el negociat de Serveis Generals, a petició de la part
interessada, amb identificació prèvia, i es prendrà nota en el registre
públic i fitxers necessaris, que podran ser electrònics i accessibles
telemàticament, d’acord amb les prescripcions de la normativa en
matèria de transparència i accés a la informació pública i de protecció
de dades de caràcter personal.
4. El titular del dret funerari podrà designar en qualsevol moment un
beneficiari per a després de la seua mort. Per a això haurà de
comparéixer davant l'Ajuntament per a subscriure l'acta oportuna, on
es consignaran també les dades de la sepultura, nom, cognoms,
domicili del beneficiari i data del document. En la mateixa acta podrà
també designar un beneficiari substitut per al cas de premoriència
d'aquell. Podrà substituir-se la compareixença amb un document
notarial o per un altre instrument emés per un fedatari públic o per
qualsevol altre mitjà fefaent vàlid en Dret.
En el cas dels drets funeraris adquirits a nom d'uns cònjuges o
membres d'una unió estable de parella, el supervivent s'entendrà
beneficiari del qual muira abans. Aquest supervivent podrà nomenar
un nou beneficiari si no ho haurien fet conjuntament amb anterioritat
per a després de l'òbit de tots dos.
La designació de beneficiari podrà ser canviada tantes vegades com
ho desitge el titular, sent vàlida l'última designació efectuada.
5. Quan es sol·licite la prestació del servei pels subjectes passius es
presentarà, degudament emplenat, l’imprés d’autoliquidació de la taxa,
que haurà de ser abonada per autoliquidació. Si verificada
l’autoliquidació aquesta resultara incorrecta es practicarà liquidació
complementària.
6. La carta de pagament serà el document administratiu justificatiu de la
titularitat del dret de soterrament en les distintes sepultures.
7. Els serveis de cementeri que tinguen el seu orige en exhumacions de
fosses comunes de la guerra civil seran ordenats per l’ajuntament.
Article 8. Període d’ocupació
Les concessions d’ús dels nínxols i sepultures s’atorgaran per a un termini
màxim de 50 anys. Acabat este termini, els titulars o hereus podran optar bé pel trasllat
de les restes a l’ossera de què dispose l’Ajuntament, o bé per la renovació dels drets
que corresponguen a la data del venciment.
Si un nínxol fóra desocupat, a instància de la part interessada, per trasllat de les
restes cadavèriques a un altre nínxol, el subjecte passiu podrà mantindre la cessió d’ús
pel temps que tenia concedit o podrà sol·licitar la devolució de l’import del temps que li
quedara d’ocupació, comptador des de la data en què es fa la petició de devolució,
calculant-se els mesos que queden per finalitzar la concessió excloent els períodes
inferiors a un mes. La devolució serà en relació a la taxa en vigor, retornat la cessió
d’ús a l’Ajuntament.
Este criteri s’aplicarà també en els columbaris.
Article 9. Capacitat dels nínxols
1. En els nínxols simples s’inhumarà un únic cadàver i en els nínxols
dobles, dos.
2. Per a interpretar la cabuda d’un nínxol sempre es tindrà en compte el
nombre d’inhumacions de cadàvers que s’hi efectuen i mai les restes
que l’ocupen en el moment de l’operació. Si s’ha inhumat amb caixa de
zinc en un nínxol senzill sols podrà haver posteriors inhumacions de

restes, per no poder-se reduir les existents en eixe tipus de caixa
especial.
3. Les restes cadavèriques podran ser reinhumades en nínxols ocupats
per complet, pagant la quantitat corresponent.
4. El nombre d’inhumacions successives en cada nínxol no estarà limitat
per ninguna altra causa que la de la seua capacitat respectiva, tenint
en compte la possibilitat de la reducció de les restes de les
anteriorment efectuades.
5. Es podran posar tantes cendres en recipients homologats com càpien
dins del columbaris.
Article 10. Estat de ruïna
Quan les unitats d’enterrament de qualsevol classe no siguen ateses pels titulars
o parents i apareguen en estat de ruïna o abandonament, amb el consegüent perill o
mal aspecte, o hagen transcorregut més de cinquanta anys sense haver-se realitzat
cap inhumació en la unitat d’enterrament, podrà declarar-se la caducitat de la
concessió, i les esmentades unitats d’enterrament revertiran a favor de l’Ajuntament,
quedant subjecte a la instrucció d’expedient sancionador amb aplicació de les normes
corresponents.
La declaració d’abandó o ruïna dels nínxols i panteons es farà mitjançant l’oportú
expedient administratiu, amb l’informe tècnic previ, i la notificació al titular o la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de tiratge provincial, i se
n’assenyalarà el termini, transcorregut el qual, si no compareix, l’Ajuntament acordarà
la declaració de ruïna i reversió dels drets a favor d’este.
Article 11. Trasllats
1. No es farà trasllat de cap resta sense l’abonament previ de les taxes i
altres drets previstos en esta Ordenança.
2. No es podran realitzar trasllats de difunts inhumats amb caixa de zinc
si suposa realitzar la reducció de restes, per no poder-se reduir per
qüestions higienicosanitàries. Amb estos efectes es tindrien que
efectuar les comprovacions prèvies corresponents abans d’obrir el
nínxol, encara que si es detecta una vegada obert es paralitzaran les
tasques i es tornarà a tapar el nínxol comunicant-ho als familiars.
3. En els casos en que la persona titular de la concessió siga difunta, qui
sol·licite el trasllat o exhumació i reinhumació de restes, signarà una
declaració que indique que és el representant dels familiar o hereus
titulars i que baix la seua responsabilitat realitza la sol·licitud sense
perjudici de que davant de qualsevol conflicte entre els familiars o
titulars hereus el solucionaran per la via de jurisdicció civil, en la qual
no és competent l’ajuntament, independentment dels edictes o
publicacions que l’ajuntament estime oportunes realitzar.
Article 12. Part vella del Cementeri: Secció 1 grups 1 i 2
Apreciada l'existència de problemes estructurals de diversa consideració en els
nínxols situats en la part vella del Cementeri, secció 1, grups 1 i 2, degut a l'antiguitat
de la construcció, i a resultes d'un estudi més precís de les patologies existents per a
poder dur a terme els treballs de rehabilitació i consolidació de la zona afectada, queda
prohibida la prestació dels serveis d’inhumacions, exhumacions, reducció de restes
cadavèriques i dipòsit de cendres en aquest nínxols (part vella del Cementeri, secció 1,
grups 1 i 2)
Article 13. Reserves
No s’autoritzaran reserves de nínxols de cap classe.
Article 14. Infraccions i sancions.

Per a tot el que fa referència a infraccions tributàries i la seua sanció, s’estarà al
que disposa la Llei General Tributària i la Llei 7/85 reguladora de les Bases del Règim
Local, així com les altres disposicions concordants i complementàries.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
2023, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de
catorze de juliol de dos mil vint-i-dos, i publicada en el BOP núm. 184 del dia 23 de
setembre de 2022.

