
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTERI MUNICIPAL

FONAMENT I NATURALESA
Article 1

Aquesta entitat local,  en exercici  de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general,  pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
i la que en particular concedeix respecte a les taxes l’article 57 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
(TRLRHL), estableix la taxa per prestació de serveis en el cementeri municipal, que es regirà per
aquesta Ordenançafiscal, les normes de la qual s’ajusten a les disposicions contingudes en els
articles 20 a 27 del mencionat text legal, i amb caràcter subsidiari, als preceptes de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

FET IMPOSABLE
Article 2

Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa,  la  prestació  dels  següents  serveis  en  el  cementeri
municipal: cessió de nínxols i columbaris, col·locació de làpides, noves obertures de sepultures,
trasllat de cadàvers i llicències de soterrament, així com per la conservació i mantenimeinto de
nínxols i columbaris.

SUBJECTE PASSIU
Article 3

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què
es refereix  l’article  35.4 de la  Llei  58/2003,  de 17 de desembre,  general  tributària  (LGT) que
sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pels serveis prestats en el cementeri municipal.

RESPONSABLES
Article 4

Pel que fa a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles
41 a 43 de la LGT.

QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5

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

a) Cessió de nínxols i columbaris

Nínxols en fila primera 360, 00 €

Nínxols en fila segona 780, 00 €

Nínxols en fila tercera 450, 00 €

Nínxols en fila quarta 140, 00 €

Columbaris en fila primera 120, 00 €

Columbaris en fila segona 260, 00 €

Columbaris en fila tercera 260, 00 €

Columbaris en fila quarta 150, 00 €

b) Nínxols en fila quarta i cinquena, que hagen revertit a favor de l’Ajuntament: 20, 20 €

c) Col·locació de làpida en nínxol o columbari: 16, 23 €



d)  Reobertures  de  nínxols,  columbari,  panteó  o  capella  on  existisquen  soterraments  per  a
inhumacions o exhumacions:

Reobertura de nínxol o columbari 16, 23 €

Reobertura de panteó o capella 52, 29 €

e) Trasllat de cadàvers o restes cadavèriques: 18, 03 €

f) llicències de soterraments:

En nínxols o columbaris 24, 34 €

En panteons o capelles 48, 86 €

g) Per conservació i manteniment de nínxols i columbaris, a l’any: 5, 00 €

PADRÓ O CENS DE CONTRIBUENTS
Article 6

Anualment es formarà un Padró de subjectes passius, incorporant les variacions, altes i baixes
produïdes en l’exercici anterior, que permetrà la gestió i recaptació de la taxa de conservació i
manteniment  del  cementeri,  mitjançant  rebuts  a  satisfer  dins  del  corresponent  període  de
cobrança.

Totes les declaracions d’alta, baixes o variacions presentades durant el mes de desembre i que
per estar pendents d’autorització no puguen ser incloses en el Padró de l’exercici següent seran
tingudes en compte únicament a efectes liquidatoris. A aquest efecte, des del departament de
Rendes una vegada comunicada la dita autorització es practicarà la corresponent liquidació per a
l’ingrés de la quota tributària, incloent-se en el Padró de l’exercici següent per al seu cobrament
per rebut.

MERITACIÓ
Article 7

Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie la prestació dels serveis subjectes a
gravamen,  entenent-se,  a  aquests efectes,  que la  dita  iniciació  es  produeix  amb la sol·licitud
d’aquells.

RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 8

Els  subjectes  passius  sol·licitaran  la  prestació  dels  serveis  que es  tracte  en  el  model  oficial
d’instància i  simultàniament presentaran autoliquidació de la taxa corresponent en les oficines
municipals. La sol·licitud no es tramitarà fins que no s'efectue l’ingrés de l’autoliquidación en les
entitats  col·laboradores  que  a  aquest  efecte  designe  la  Tresoreria  municipal  tenint  l’ingrés  la
consideració de depòsit previ de conformitat amb el que disposa el 26 del TRLRHL.

La declaració autoliquidació prevista en aquesta Ordenança fiscal podrà així mateix efectuar-se,
una  vegada  posat  en  marxa  el  servei,  a  través  de  la  pàgina  web  oficial  de  l’Ajuntament:
www.onda.es i una vegada generada es farà el seu ingrés en les entitats col·laboradores.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 9

No es concedirà exempció ni cap bonificació en l’exacció de la taxa.



INFRACCIONS I SANCIONS
Article 10

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general tributària i
la seua normativa de desplegament.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 11

En el no previst en aquesta Ordenança fiscal i  que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’aquesta taxa, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei general
tributària, i la resta de lleis estatals reguladores de la matèria així com a les disposicions dictades
per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local i general que se li aplique
segons prevé l’article 12 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.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes de
la  legislació  vigent  i  altres  normes de desplegament  i  aquells  en  què es  facen remissions  a
preceptes d’aquesta s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment
en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

VIGÈNCIA

Aquesta  Ordenança  fiscal  començarà  a  regir  l’1  de  gener  del  2008  una  vegada  aprovada
definitivament i després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, continuant en
vigor fins que s’acorde la seua derogació o modificació, si és el cas.

L’alcalde

Enrique Navarro Andreu

Onda, 10 d’octubre de 2007


