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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI 
MUNICIPAL 

ARTICLE 1r FONAMENT I NATURALESA 

En ús de les facultats concedides pels articles 144.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 1O6 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 i 19 
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, este 
Ajuntament estableix la "Taxa de Cementeri Municipal", que es regirà per esta 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu la citada Llei 
39/88. 

ARTICLE 2n FET IMPOSABLE 

Constitueix el fet imposable de la Taxa, la prestació dels Serveis del Cementeri 
Municipal, tals com: assignació d’espais per a soterraments; ocupació d’estos; 
reducció de restes, col·locació de làpides, creus i adorns; conservació dels 
espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que s’assenyalen 
en el Reglament per al règim i govern dels cementeris depenents de l’Excm. 
Ajuntament de Llauri. 

ARTICLE 3r 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 4t 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 4O de la Llei 
General Tributària. 

ARTICLE 5é EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS. D’acord amb 
alló que s’ha establit en l’art 9 de la Llei 39/88, 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els 
expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de 
l’aplicació de Tractats Internacionals. 

ARTICLE 6é.- QUOTA TRIBUTÀRIA. La quantitat a liquidar i exigir per esta 
taxa s’obtindrà per aplicació de les següents bases de percepció i tarifa: 
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1. Com a bases de percepció s’estimaran les següents: 
1.1 En les cessions de nínxols, el valor estimat del mateix, graduat segons 
l’altura de les tramades i el temps de cessió. 
1.2 En les cessions de panteons, el valor del m2 de terreny destinat a este ús. 
1.3 En les inhumacions, l’acte d’enterrament i el nombre de persones que 
hagen ocupat els nínxols. 

La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent tarifa: 

A.1- CESSIÓ DE  NÍNXOLS: 

Per cada COLUMBARI es satisfarà: 420 euros.  

Per cada NÍNXOL, 

Cementeri 
Altura 

SENZILL/€ DOBLE/€ 

Primera 1.000 1.600 

Segona 1.500 2.600 

Tercera 850 1.200 

Quarta  300 600 

Per manteniment del cementeri: 

-Per cada nínxol: 6 euros a l’ any. 

- En panteons: 6 euros per cada nixol a l’any. 

Amb els drets funeraris ressenyats, podran inhumar-se als nínxols dobles dos 
cadávers i sis restes, i als nínxols simples un cadàver i tres restes.  

A.2 NÍNXOLS DE NOVA CONTRUCCIÓ. 

En cas que hi haguera necessitat de construir nous nínxols i el cost fóra 
superior al 15 per 100 dels preus assignats en l’apartat A.1 d’este article, 
l’import de la tarifa de l’adjudicació del nínxols s’entendrá incrementat en la 
mateixa proporció en què resulte augmentat este cost. En cas contrari 
s’aplicaran les tarifes de l’apartat A esmentat. 
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B)INHUMACIÓ DE CADÀVERS 

B.1 Inhumació de nínxols o dipòsit de cendres: 

- Per cada inhumació: 60 euros. 

B.2 Inhumació de panteons: 

-Per cada inhumació: 250 euros  

B.3 Les inhumacions realitzades en dies festius, incloent els dissabtes tindran 
un cost afegit del 80% de l’anterior tarifa. 

B.4 El titular d’un dret podrà designar en qualsevol moment un beneficiari de la 
sepultura per a després de la seua mort. A este efecte, compareixerà en 
l’Ajuntament i signarà l’acta en la qual s’indicaren les dades de la sepultura i del 
beneficiari, així com la data del document. 

B.5 En el suposit de sepultures adquirides a nom dels dos cònjuges, en el cas 
de mort d’un d’ells, s’entendrà automàticament beneficiari el supervivent, que 
podrà nomenar un altre beneficiari. 

B.6 A la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus 
testamentaris o aquells a qui corresponga ab intestato, estan obligats a passar 
el dret a nom propi, compareixent davant de l’ajuntament amb el títol 
corresponent. 

C/ EXHUMACIONS I/O TRASLLAT DE CADÀVERS: 

- En nínxols o columbaris: 100 euros 

- En Panteons:330 euros 

C.1.Per a trasllats fora del cementeri, ja siga per a reinhumar o incinerar, es 
cobrarà la taxa d’exhumació, i el nínxol passarà a poder municipal. 

D/ OBRES EN NÍNXOLS I PANTEONS: 

En nínxol: 30 euros 

En panteons: 60 euros 

D.1-Per la cessió de terrenys per a panteons: 611,78 euros metre quadrat. 

D.2.-La taxa per l'atorgament de llicència o permís per a la construcció de 
panteons i mausoleus s'estableix en un 3 per 100 del cost real i efectiu de l'obra 
o construcció a realitzar. 

 



 4 

D.3.-Per la concessió d'un panteó-nínxols, a construir, que comprendrà el 
conjunt de 4 nínxols en columna: 

Panteó-nínxols senzill: 5.767,60 €. 

Panteó-nínxols dobles:  11.535,25 €. 

D.4. Les quanties anteriors tenen el caràcter d’orientatives. La taxa final es 
determinarà en acabar les obres, mitjançant informe tecnicoeconòmic elaborat 
segons el cost de les obres i altres despeses previstes en l’art. 24.1 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

D.5. El dret de reserva d’un panteó-nínxol s’adquirirà mitjançant el depòsit previ 
d’un terç de les quanties establides en el número 1 d’este apartat. La data 
d’este dipòsit determinarà la prioritat en la concessió dels panteons, sempre 
que en el termini de 30 dies, comptats des de la finalització de les obres, 
s’ingresse la quantia restant. 

D.6.- El dret a l’ocupació d’un panteó-nínxol és per 50 anys. A l’acabament 
d’este termini podran ser renovats els drets per un altre període no superior a 
l’autoritzat a favor del mateix titular del dret o dels seus hereus. 

F) LAPIDES I CREUS 

L’abonament de les taxes assenyalades en els apartats A,B,C i D d’este article 
ocasiona el dret per a col·locar creus, làpides i altres senyals piadoses en les 
sepultures. 

H) CAMBRA FRIGORÍFICA. 

H.1.- Per la utilització de la cambra frigorífica del cementiri, per cada dia: 19,90 
€. 

ARTICLE 7é CONCESSIONS  

1. La concessió del dret de soterrament en nínxols o sepultures es concedirà 
per rigorós torn, segons el nombre correlatiu dels nínxols disponibles en la 
tramada corresponent. En cas, que per motius econòmics no es poguera 
assumir el cost de la tramada que pertoque, es podrà escollir la quarta 
tramada. 
2. Les llicències que es concedisquen per a la inhumació de cadàvers en els 
nínxols i sepultures les expedirà el negociat de Serveis Generals, a petició de 
part interessada, amb identificació prèvia, prenent-se nota en llibres i fitxers 
necessaris per a la màxima claredat. 
3. No s’expedirà la llicència d’inhumació sense haver-se satisfet prèviament els 
drets que estableix esta Ordenança. 

4. La carta de pagament serà el document administratiu justificatiu de la 
titularitat del dret de soterrament en les distintes sepultures. 
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ARTICLE 8é DRET DE SOTERRAMENT 

1. El dret de soterrament en les diverses sepultures, quan la concessió es faça 
a persones individuals, s’entén únicament a la família del concessionari o del 
seu hereu, sense perjudici del que disposa l’article 6.B.4 

2. La concessió del dret de soterrament per aplicació de les tarifes fiscals no 
ocasiona la venda o alienació de la sepultura o nínxol, sinó el dret al seu ús per 
al depòsit de cadàvers o restes cadavèriques durant el temps que estableix 
esta Ordenança. 

3. Queden terminantment prohibides les transaccions del dret de soterrament 
corresponent a nínxols, sepultures, parcel·les i panteons entre particulars. 

4. Quan l’Ajuntament tinga constància de la falta de pagament de les taxes 
d’adquisició del dret de soterrament, sense perjudici de l’estat del procediment 
de recaptació en via de constrenyiment, s’iniciarà un expedient administratiu 
per a requerir el pagament de la taxa i en cas contrari, pel fet de no haver-se 
adquirit el dret de soterrament, es procedirà al trasllat de les restes a l’ossera. 

ARTICLE 9é PERÍODE D’OCUPACIÓ 

 Els nínxols i altres drets de soterrament concedits en el cementeri depenent 
d’este Ajuntament caduquen als cinquanta anys de l’última inhumació. Acabat 
este termini, els titulars o hereus podran optar bé pel trasllat de les restes a 
l’ossera que dispose l’Ajuntament o bé per la renovació dels drets que 
corresponguen a la data del venciment. 

ARTICLE 10é PANTEONS 

1. Els terrenys destinats per a panteons es concediran per parcel·les 
completes, podent-se recuperar per necessitats del servei o ser permutades 
per unes altres d’idèntiques dimensions. La parcel·lació dels terrenys destinats 
a este fi serà prèviament acordada per l’Ajuntament. 

2. La concessió de llicències per a la construcció o reparació de panteons 
s’efectuarà per resolució de l’Ajuntament, amb la presentació prèvia per part 
interessada d’una petició escrita acompanyada del projecte corresponent 
compost de memòria, plans i pressupostos. 

3. La concessió d’una parcel·la per a panteó durà implícita l’obligació de la 
construcció en el termini màxim d’un any, comptat des de la data d’adjudicació 
una vegada liquidades les taxes corresponents de la cessió. Transcorregut este 
termini, la concessió es considerarà caducada, revertint la parcel·la a favor de 
l’Ajuntament i perdent l’adjudicatari tots els seus drets sobre la parcel·la, fins i 
tot el dret a la devolució de les taxes abonades. 
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ARTICLE 11é ESTAT DE RUÏNA 

1. Quan els nínxols i panteons de qualsevol classe no siguen atesos 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 utilitzat, podrà declarse la caducitat de la concessió , i els 
nínxols i panteons revertiran a favor de l'Ajuntament. 

2. La declaració d'abandonament 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 al Butlletí Oficial de la Província, i en un diari 
de difusió provincial, assenyalant el termini, transcorregut el qual, si no 
compareix, l'Ajuntament acordarà la declaració de ruïna i reversió dels drets a 
favor d'aquest. 

ARTICLE 12é TRASLLATS 

1. La concessió de llicències per a efectuar trasllats de restes fora del 
cementeri, amb la consegüent exhumació, es farà, així mateix, a través del 
Negociat de Serveis Generals, amb presentació prèvia de la corresponent 
petició a la qual s’acompanyarà l’autorització expedida per la Direcció Territorial 
de Sanitat i Consum de la Conselleria de Sanitat, que caducarà als cinc mesos 
de ser expedida, amb pèrdua de les taxes satisfetes. 

2. No es podrà realitzar cap trasllat dins del mateix cementeri fins que no 

transcórrega un període de 2 anys. 

3. Els trasllats no podran fer-se durant el període comprés del 21 de juny al 21 
de setembre. 

5. No es farà trasllat de cap resta sense l’abonament previ de les taxes i altres 
drets previstos en esta Ordenança. 

ARTICLE 13é RESERVES 

No s’autoritzaran reserves de nínxols de cap classe. 

ARTICLE 14é COL·LOCACIÓ CREUS I ALTRES OBJECTES 

1. Es concediran, de conformitat amb el Reglament per al Règim i Govern dels 
Cementeris, permisos per a col·locar creus, lloses i altres objectes en les 
sepultures, a les famílies que ho interessen, a fi de facilitar la localització de 
cadàvers. 

2. Si transcorreguts els anys que assenyala el Reglament de Policia Sanitària 
Mortuòria per a verificar l’exhumació, els familiars no l’hagueren efectuada, 
l’Ajuntament disposarà que es retiren les creus, lloses o altres objectes, que 
hauran de ser destruïts en l’interior del cementeri. 



 7 

3. Estes autoritzacions no reserven cap dret als interessats i, per tant, 
l’Ajuntament queda en completa llibertat per a disposar del terreny que ocupen 
les sepultures i retirar les creus, lloses i altres objectes que sobre hi haja, si es 
tracta d’introduir alguna reforma, en qualsevol sentit, o per a tornar a enterrar. 

4. Les creus que hauran de servir de senyal no podran tindre més de mig metre 
d’altura sobre el nivell del sòl, i les lloses O,3O metres, duran la inscripció 
corresponent, en la qual conste únicament el nom i cognoms del difunt i la data 
de la defunció, la inscripció de la qual haurà de ser visada pel cronista, 
reportant els drets que corresponguen. 

5. Estes creus, lloses o qualsevol altre material seran necessàriament de 
pedra, ferro o un altre material noble. 

INFRACCIONS I SANCIONS 

ARTICLE 15é 

Per a tot el que fa referència a infraccions tributàries i la seua sanció, s’estarà 
al que disposa l’Ordenança Fiscal General, la Llei General Tributària i la Llei 
7/85 reguladora de les Bases del Règim Local, així com les altres disposicions 
concordants i complementàries. 

 

ARTICLE 16é 

Tots els drets i deures que concerneixen a este Ajuntament i als particulars, 
adquisició, renovació, i altres serveis inherents a esta Ordenança, estaran 
subjectes al que dispose el Reglament per al règim i govern dels cementeris 
depenents de l’Excm. Ajuntament de Llauri. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La modificació d’aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua 
publicació en el "Butlletí Oficial de la província", i continuarà en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expresses. 

Llauri octubre 2013 


