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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA PER 

PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTERI MUNICIPAL 

 

ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA  

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 

per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim 

Local i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per prestació de serveis en 

el Cementeri Municipal, la qual es regirà per la present Ordenança Fiscal, les 

normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 del citat Reial Decret 

Legislatiu 2/2004. 

 

 

ARTICLE 2. – FET IMPOSABLE  

 

Constitueix el fet imposable de la Taxa:  

A) La concessió de dret funerari sobre qualsevol tipus de sepultura, 

construcció i terreny. 

B) La transmissió de drets funeraris i si escau de propietat, de qualsevol 

tipus de sepultura, construcció i terreny entre tercers .  

C) La inscripció en els registres municipals de títols de dret funerari sobre 

qualsevol tipus de sepultura, construcció i terreny, així com de beneficiaris de les 

sepultures.  

D) L'expedició de documents acreditatius per part de l'Administració del 

Cementeri.  

E) La inhumació de cadàvers i restes. 

F) L'exhumació de cadàvers i restes. 

G) Les operacions de reducció de restes i cremació de taüts, robes i efectes 

procedents de la reducció.  

H) El trasllat de cadàvers i restes dins del recinte del Cementeri Municipal. 

I) La cessió d'ús de sales i instal·lacions per a la pràctica 

d’embalsamaments, condicionament, depòsit o altres operacions sobre cadàvers i 

restes.  



J) L'ocupació per cadàver de càmera de refrigeració per a la seua conservació 

transitòria.  

K) L'atorgament de llicència per a la realització de construccions funeràries i 

sepultures.  

L) L'atorgament de llicència per a la realització d'obres de reparació, 

reposició i manteniment.  

M) L'atorgament de llicència per a la col·locació de làpides i qualsevol tipus 

d'adorn o ornamentació. 

N) El subministrament d'aigua i electricitat per a la realització d'obres de 

nova construcció i de grans reparacions.  

O) La realització de treballs de neteja i agençament de construccions 

funeràries dins del recinte del Cementeri, per part d'empreses terceres 

contractades per particulars.  

P) La realització de treballs de tancament de nínxols buits o ja ocupats quan 

siguen executats per l'Ajuntament.  

Q) EL subministrament de bosses per a restes, sudaris i altres elements 

funeraris per part de l'Ajuntament.  

 

 

ARTICLE 3. – SUBJECTES PASSIUS  

 

Són subjectes passius contribuents:  

A) Qui obtinguen la concessió de dret funerari sobre qualsevol tipus de 

sepultura, construcció i terreny.  

B) Els nous titulars de concessions de dret funerari o de la propietat de 

sepultures, o si escau, en la transmissió de concessions de dret funerari i de 

propietat de qualsevol tipus de sepultura, construcció i terreny.  

C) Qui promoguen la inscripció en els registres municipals de títols de dret 

funerari sobre qualsevol tipus de sepultura, construcció i terreny, així com aquells 

que sol·liciten la designació de beneficiari de les sepultures en moment posterior 

a la seua concessió.  

D) Els sol·licitants d'expedició de documents acreditatius.  

E) Els sol·licitants de la inhumació de cadàvers i restes.  

F) Els sol·licitants de l’exhumació de cadàvers i restes.  

G) Els sol·licitants de les operacions de reducció de restes i cremació de 

taüts, robes i efectes procedents de la reducció.  

H) Els sol·licitants del trasllat de cadàvers i restes.  

I) Els sol·licitants de la cessió d'ús de sales i instal·lacions per a la pràctica 

d’embalsamaments, condicionament, depòsit o altres operacions sobre cadàvers i 

restes.  
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J) Els sol·licitants de l'ocupació per cadàver de càmera de refrigeració per a 

la seua conservació transitòria. 

K) Els sol·licitants d'autorització per a la realització de construccions 

funeràries i sepultures.  

L) Els sol·licitants d'autorització per a la realització d'obres de reparació, 

reposició i manteniment. 

M) Els sol·licitants d'autorització per a la col·locació de làpides, reixats i 

qualsevol tipus d'adorn o ornamentació.  

N) Els sol·licitants d'autorització per a la realització d'obres que comporten 

el subministrament d'aigua i electricitat per a la realització d'obres de nova 

construcció i de grans reparacions. 

O) Les empreses que realitzen dins del Cementeri treballs de neteja i 

agençament de construccions funeràries per a particulars.  

P) Els sol·licitants de treballs de tancament de nínxols buits o ja ocupats, en 

moment posterior a la inhumació, sempre que els treballs de tancament siguen 

realitzats per personal de l'Ajuntament.  

Q) Els sol·licitants de bosses per a restes, sudaris i altres elements 

funeraris. 

 

 

ARTICLE 4. - RESPONSABLES  

 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques i jurídiques al fet al qual es refereixen l'article 42 de la Llei 

General Tributària, així com en els casos que corresponga, els familiars, tutors o 

representants legals del mort, l'herència jacent del difunt o els hereus o legataris del 

mateix.  

 

2.- Seran responsables subsidiaris les empreses funeràries que hagen 

prestat els seus serveis al subjecte passiu. 

 

 

ARTICLE 5. - EXEMPCIONS   

 

Estaran exempts els serveis que es presten en ocasió de:  

A) Els enterraments dels cadàvers de les persones que, havent mort en el 

municipi, mancaren, tant ell com els familiars si els hi haguera, dels medis 

econòmics suficients, i així ho resolga l'Alcaldia a la vista dels antecedents 

enunciats.  

B) Les inhumacions que ordene l'Autoritat Judicial així com les exhumacions 

i autòpsies que ordene aqueixa mateixa autoritat.  



ARTICLE 6. - QUOTES TRIBUTÀRIES  

 

1.- La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la següent tarifa: 

 

 

CONCEPTE  

 

TARIFA  

1.- PER LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI, INSCRIPCIO EN EL REGISTRE 

MUNICIPAL DE LA MATEIXA I EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACREDITATIUS,  

SOBRE: 

 

A) Nínxols perpetus (concessió per 50 anys) 

B) Nínxols temporals per cada any 

C) Ossaris individuals i columbaris  

D) Terrenys per a construcció funerària (panteons, criptes, mausoleu,  

etc.)  

 

 

 

   900,00€ 

     30,00€ 

   300,00€ 

   601,00€ 

2.- PER LA TRANSMISSIÓ DE CADA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI I  

DE PROPIETAT SI ESCAU, INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL DE  

LA MATEIXA I EXPEDICIÓ DE TÍTOL ACREDITATIU: 

 

A) En actes intervius 

B) En actes mortis causa  

 

 

 

 

50,00€ 

20,00€ 

3.- PER L’EXPEDICIÓ DE TOT TIPUS DE CERTIFICACIONS REFERIDES AL 

CEMENTERI O ALS SEUS REGISTRES  

 

10,00€ 

4.- PER L’EXPEDICIÓ DE CADA TÍTOL MUNICIPAL ACREDITATIU DE  

DRET FUNERARI SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE SEPULTURA REALITZAT  

SOBRE LA BASE DE TÍTOLS ATORGATS ABANS DE LA MUNICIPALITZACIÓ 

QUAN NO ES MODIFIQUE LA TITULARITAT DEL MATEIX, I LES SEGONES 

ULTERIORS  

 

 

 

 

10,00€ 

5.- PER LA INHUMACIÓ DE CADÀVERS, RESTES CADAVÈRICS I RESTES 

HUMANES PROCEDENTS D’INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES,  

MUTILACIONS I ACCIDENTS, AIXÍ COM AVORTAMENTS, LA REALITZACIÓ 

DELS TREBALLS COMPLEMENTARIS A LA MATEIXA EXPEDICIÓ DE LES 

AUTORITZACIONS CORRESPONENTS I INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES 

MUNICIPALS:  

 

A) Nínxols 

B) Construccions funeràries (panteons, criptes, mausoleus i similars) 

C) Fosses 

D) Ossaris individuals i columbaris 

 

 

 

 

 

 

 

      75,00€ 

      80,00€ 

    150,00€ 

      40,00€ 
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6.- PER L’EXHUMACIÓ DE CADÀVERS I DE LES RESTES, EXPEDICIÓ DE  

LES AUTORITZACIONS CORRESPONENTS I INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES 

MUNICIPALS: 

 

A) Si després de l’exhumació de cadàvers o de les restes es va produir 

reinhumació immediata en la mateixa sepultura 

B) Si després de l’exhumació del cadàver es va produir reinhumació 

immediata en la mateixa sepultura simultàniament a la inhumació d’un 

altre cadàver 

C) Si després de l’exhumació del cadàver o de les restes es va produir  

la seua reinhumació immediata en una altra sepultura (nínxol) 

D) Si després de l’exhumació del cadàver o de les restes es va produir  

la seua reinhumació immediata en fossa o ossari comú 

E) Si després de l’exhumació del cadàver o de les restes es va produir  

la seua reinhumació en una altra sepultura simultàniament a la  

inhumació amb un altre cadàver 

Les quanties de les taxes de les lletres A), B), C), D) i E) anteriors  

inclouen els treballs de tancament de nínxols que corresponguen, però  

no inclou la quantia dels serveis de reducció de restes ni el trasllats. 

 

 

 

 

 

80,00€ 

 

60,00€ 

 

 

90,00€ 

 

100,00€ 

 

100,00€ 

7.- LES OPERACIONS DE REDUCCIÓ DE RESTES I CREMACIÓ DE TAÜTS, 

ROBES I EFECTES PROCEDENTS A LA REDUCCIÓ, EXPEDICIÓ DE LES 

AUTORITZACIONS 

 

 

30,00€ 

8.- PEL TRASLLAT DE CADÀVERS I RESTES, DESPRÉS DE LA SEUA 

EXHUMACIÓ I SI ESCAU REDUCCIÓ, EXPEDICIÓ DE LES AUTORITZACIONS 

CORRESPONENTS I INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES MUNICIPALS 

 

 

90,00€ 

9.- L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE  

CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES I SEPULTURES  

 

2,5% 

10.- L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES  

DE REPARACIÓ, REPOSICIÓ I MANTENIMENT SOBRE CONSTRUCCIONS 

PARTICULARS, SATISFENT-SE UN MÍNIM DE 6,01€ 

 

 

2,5% 

11.- L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A LA COL·LOCACIÓ DE: 

A) Làpides en nínxols, ossaris individuals i columbaris 

B) Làpides en fosses 

C) Adorns o ornaments 

 

13,00€ 

39,00€ 

6,00€ 

12.- LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS D’AGENÇAMENT ALS QUALS ES 

REFEREIX LA LLETRA O) DE L’ARTICLE 2 DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ  

DEL SERVEI, SATISFENT-SE UN MÍNIM DE 6,01€   

 

 

2,5% 

13.- LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE TANCAMENT DE SEPULTURES  

BUIDES O JA OCUPADES, EN MOMENT POSTERIOR A LA INHUMACIÓ, 

EXECUTATS PER L’AJUNTAMENT, PER CADA TANCAMENT 

 

 

30,00€ 



2.- Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en aquest 

article s'incrementaran amb l’Índex de Preus al Consum interanual del mes de 

setembre, d'acord amb les dades certificades per l'Institut Nacional d’Estadística. 

 

 

ARTICLE 7.- MERITACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS  

 

1.- Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie la 

prestació del servei o la realització de les operacions o activitats que constitueixen 

el fet imposable de la taxa. A aquestos efectes, s'entendrà iniciada la prestació del 

servei o la realització de les operacions o activitats quan es sol·liciten les 

concessions de dret funerari, les transmissions de dret funerari o de propietat, les 

inscripcions, l'expedició de documents, les operacions funeràries, els elements 

funeraris, l'ús de sales i instal·lacions, les llicències i les autoritzacions. 

 

2.- El que es disposa en el número 1 anterior s'aplicarà sense perjudici quan 

es sol·liciten les autoritzacions al fet al qual es refereixen les lletres I) i J), haja de 

practicar-se liquidació definitiva per excedir el temps inicialment sol·licitat; en 

aquest últim cas la meritació es produirà en el moment de sol·licitar la retirada 

dels cadàvers i restes de les instal·lacions utilitzades.  

 

3.- El que es disposa en el número 1 anterior s'aplicarà sense perjudici quan 

es sol·liciten les autoritzacions al fet al qual es refereixen les lletres K) L) i M) de 

l'article 2, haja de practicar-se liquidació definitiva per errors de declaració, 

falsedat documental o ampliació dels treballs inicialment sol·licitats per causes 

sobrevingudes en l'execució dels mateixos, en aquests casos es produirà la 

meritació quan es detecten els errors o falsedats o quan quede constància de 

l’ampliació dels treballs. 

 

4.- El que es disposa en el número 1 anterior s'aplicarà sense perjudici quan 

se sol·licite l'autorització per a la utilització de subministraments d'aigua i 

electricitat a que es refereix la lletra N) de l'article 2, haja de practicar-se liquidació 

definitiva per excedir el temps inicialment sol·licitat, i en aquest cas la meritació 

es produirà, per a cada dia d'excés, a l'inici de l'horari permès per a la realització 

dels treballs.  

 

5.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis al fet al qual 

es refereixen les lletres A), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M) i N) de l'article 2, 

acompanyats, en el seu cas, dels documents corresponents que contemple 

l'Ordenança Reguladora del Cementeri Municipal i les Lleis i disposicions sanitàries 

vigents. Així mateix haurà de sol·licitar l'autorització per a la transmissió del dret 



funerari aportant els documents corresponents per a justificar els requisits 

que contemple l’Ordenança Reguladora del Cementeri Municipal. 

6.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, 

ingressant-se les quantitats corresponents, directament, en la Tresoreria o 

entitat delegada designada. 

7.- Els drets assenyalats en les Tarifes s'abonaran en la 

Tresoreria Municipal, quan l'Administració del Cementeri notifique al subjecte 

passiu la liquidació corresponent procedint-se a l'ingrés en la forma i termini 

assenyalats en el Reglament General de Recaptació. 

8.- Quan per raons justificades el sol·licitant de concessió administrativa 

de dret funerari no poguera satisfer d'una sola vegada les quantitats reportades 

per la mateixa, es podrà fraccionar el pagament del mateix atenent als 

disposat en el Reglament General de Recaptació. 

9.- No es permetrà la inhumació o exhumació de cadàvers i restes, 

la reducció de restes i el trasllat de cadàvers i restes sense el corresponent 

justificant que acredite el pagament del dret corresponent, sense perjudici de la 

llicència o autorització de l'Autoritat competent, excepte quan es realitzen 

en dissabte, diumenge o dia festiu, que el particular o l'empresa que preste 

el servei es comprometran a cancel·lar el deute al dia hàbil següent. 

10.- No es prestaran els serveis referits en les lletres I) i J) de l'article 

2 sense el corresponent justificant que acredite el pagament del dret 

corresponent, sense perjudici de la llicència o autorització de l'Autoritat 

competent, excepte quan es realitzen en dissabte, diumenge o dia festiu, que el 

particular o l'empresa que preste el servei es comprometran a cancel·lar el deute 

al dia hàbil següent, i sense perjudici del que es disposa en el número 2 d'aquest 

article.  

11.- No es permetrà l'inici de cap de les obres referides en els apartats K), 

L) i M) de l'article 2 sense la corresponent llicència i el justificant que acredite 

el pagament del dret corresponent, sense perjudici del que es disposa en el 

número 3 d’aquest article. 

12.- No es permetrà l'inici de l'ús dels serveis referits en la lletra N) de 
l'article 2 sense el corresponent justificant que acredite el pagament del 

dret corresponent, sense perjudici del que es disposa en el número 4 d'aquest 

article.  
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13.- No es permetrà l'inici dels serveis d’agençament al fet al qual es 

refereix la lletra O) de l'article 2 sense el corresponent justificant que acredite el 

pagament del dret corresponent. 

 

14.- En els casos de concessió administrativa de dret funerari temporal, si 

l'import de la renovació no s'abona dins dels trenta dies següents al venciment de 

la concessió anterior, s'entendrà caducada la concessió i podrà l’Administració del 

Cementeri ordenar que els cadàvers o restes contingudes en la sepultura es porten 

a la fossa comuna o a l'ossari, segons l'estat en què es troben, i després que es 

retiren i dipositen en el lloc assenyalat per a açò les creus, làpides i altres 

emblemes que hi haja en la sepultura. 

 

 

ARTICLE 8.- RÈGIM ADMINISTRATIU  

 

1.- No es permetrà la inhumació o exhumació de cadàvers i restes, la 

reducció de restes i el trasllat de cadàvers sense la corresponent autorització de 

l'Administració del Cementeri.  

 

2.- La inhumació és obligatòria, i en el cas de no haver-hi persona física o 

jurídica que sol·licités el servei no per açò deixarà de prestar-se aquest, i en tal 

cas, vindran obligats al pagament els hereus del finat, en primer terme i en totes 

les persones que succeïsquen a aquest conformement al Codi Civil.  

 

3.- Les sepultures i solars que no continguen restes podran ser retrocedits 

pels seus titulars a l'Ajuntament, abonant-li aquest al titular, com a màxim, la 

quantitat que resultés d'aplicar la quota tributària vigent en aqueix moment per la 

concessió d'aquest tipus de sepultura o solar a un hipotètic tercer. La quantitat que 

s'abonarà efectivament dependrà de l'estat en què es trobe la sepultura i el solar i 

les despeses que comportaria la seua posada en servei en òptimes condicions. 

 

4.- L’incompliment de les obligacions establides en aquesta Ordenança per 

part dels titulars de les concessions administratives de dret funerari, o de la 

propietat si escau, comportaran la imposició de la sanció que procedisca segons la 

normativa aplicable, sense perjudici de les actuacions que puga dur a terme 

l'Ajuntament perquè es complisquen les mateixes. 
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ARTICLE 9.- 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 disposat en els 

articles 178 i següents de la Llei General Tributària. 

 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor després de la seua publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província romanent en vigor fins a la seua modificació o 

derogació expressa.  

 

La present Ordenança va ser modificada per l'Ajuntament - Ple:  

- Provisionalment en data 1 de març de 1999.  

- Definitivament en data 21 d'abril de 1999.  

 

La present Ordenança que va ser modificada per Acord de l'Ajuntament - Ple 

provisionalment en data 30 d'octubre de 2012 , i definitivament en data 20 de 

desembre de 2012, publicant-se en el BOP, nº 246 de data 27 de desembre de 

2012, assortirà efectes a partir del dia 28 de desembre de 2012, i seguirà en vigor 

mentre no s'acorde la seua modificació o derogació expressa.  

 

En Sant Joan d’Alacant a  

 

L'ALCALDE      EL SECRETARI 

 

   

 

 


