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1. Taxa pels serveis prestats en el cementeri municipal.

Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.p), del text refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa pels serveis
prestats en el cementeri municipal que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei

Art. 2n. S'exceptuen del pagament d'aquests drets:
a) Els enterraments de pobres de solemnitat.
b) Els asilats en establiments benèfics.
c) Les inhumacions que ordena l'autoritat judicial fetes en la fossa comuna.

Art. 3r. La base de tributació s'ajusta als conceptes següents:
a) Es fixen quotes diferents per als serveis segons llur índole.
b) A més, s'estableixen drets d'ús privatiu de terrenys al cementeri municipal i de
col·locació de làpides.

Art. 4t. Els drets o taxes que reb l'Ajuntament són els que es determina en la tarifa
següent:

1. Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera 123,92
Segona 1.060,50
Tercera 1.060,50
Quarta. 1.060,50
Cinquena. 1.060,50
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 9.420,31

Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 1.060,50 € com a tarifa
única.

2)Per ocupació temporal del parterre o jardí, per a cendres l´import será de 492,04.-€
i 25 anys els drets d´ocupació temporal.

3)Cripta Horitzontal de 2 ninxols:

Primera TRAMADA 2.020,00 €
Segona TRAMADA 2.600,00 €
Tercera TRAMADA 2.600,00 €
Quarta TRAMADA 2.600,00 €
Cinquena TRAMADA 2.600,00 €
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Art. 5é. Queda prohibit reservar nínxols, per tal motiu la venda de ninxols porta
implícita l'ocupació immediata.
L'ocupació de ninxols de les tramades primera serà lliure. els ninxols de les
tramades segona, tercera, quarta i cinquena, que s'ocuparan correlativament,
començant per la cinquena, per ordre de sol·licituts del servei d'inhumació.
No és posarà en servei un nou bloc de ninxols de nova construcció, fins que no
estiguen ocupades totes les tramades de ninxols del bloc en fase d'ocupació.

Art. 6é.Quan els familiars d'un difunt no hagueren pogut inhumar-lo en el ninxol
desitjat, per no haver-ne de lliures en el bloc que es trobara en fase d'ocupació en el
moment de produir-se la defunció, tindran dret, previ pagament de les taxes
corresponents, a sol·licitar el traslla a nou nínxol, que per ordre de sol·licitut
d'inhumació li corresponga
Podrà també autoritzar-se el trasllat de les restes d'un cadaver, per a soterrar-lo en
el ninxol següent al que haja estat inhumat altre familiar, sempre que es tracte de
cónjuge, ascendent, descendent o germans, en tal cas podrà conceder-se la reserva
del ninxol següent, per a efectuar enseguida el trasllat. Cas de concedir-se este
trasllat, el sol·licitant haurà de renunciar a favor de l'Ajuntament el nínxol que deixa
lliure, rebent com a preu del nínxol en el moment de la recuperació, l'abonament dels
drets següents, conforme a la tarifa vigent, en el moment de la reversió.
Dins del primer any de concessió...................................................................... 70% valor actual
Dins del segon any de concessió ...................................................................... 60% valor actual
Dins del tercer any de concessió....................................................................... 50% valor actual
Dins del quart any de concessió........................................................................ 40% valor actual
Dins del cinqué any de concessió ..................................................................... 30% valor actual
A partir del cinqué any de concessió................................................................. 25% valor actual

Art. 7. La cessió de terrenys a perpetuïtat per a la construcció de panteons i fosses
familiars, serà objecte d'estudi per part de l'ajuntament, previ expedient incoat a
l'efecte. El preu per metre quadrat que es cedisca serà de 1.341,43€.

Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats es pagaran les
quantitats següents:
Inhumació de cadàvers 118,33
Inhumació de pàrvuls o fetus 97,94
Exhumació de cadàvers 172,83
Exhumació de restes 130,92
Inhumació de cadàver en panteó familiar 261,96
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó 195,81
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri 164,12
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri 164,12
Trasllat de restes (interior de cementeri) 164,12
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Col·locació de làpides en els nínxols 65,01

Art. 9. Sent obligatòria la col·locació de làpides en els nínxols pels seus cessionaris, i
per a aconseguir el seu compliment, la sol·licitud d'un nínxol per a ocupar-lo
immediatament porta l'obligació d'ingressar en la caixa municipal, a títol de garantia,
la quantitat de 76,08€. Si transcorreguts sis mesos queda incomplida esta obligació,
l'administració col·locarà la làpida a càrrec del fons de garantia.

Art. 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres serà de 42,13€,
que seran abonats en el moment de la inhumació, així com 42,13€ més per les
despeses derivades de l'encofrat de ciment.

Art. 11. L'Excm. Ajuntament pot recuperar, els ninxols cedits a perpetuïtat, quan
hagen transcorrit més de cinquanta anys, desde l'última acupació, previ acord de la
Corporació, i amb el compliment dels requisits següents:
a) L'acord de recuperació del ninxol cedit, es notificarà als familiars de l'últim cadàver
inhumat, si existiren i foren coneguts, amb una antel·lació de tres mesos, previ a la
data en que es procedirà a l'exhumació de les restes mortals. En el cas de esser
desconeguts els familiars, es publicarà l'acord mitjançant edicte al Tauler d'Anuncis
de l'Ajuntament durant un plaç de tres mesos.
b) Si durant l'expressat plaç de tres mesos els familiars de l'últim cadaver inhumat
vullgueren conservar les restes mortals del mateix, l'Ajuntament els cedir un ninxol
de la primera tramada, i efectuar l'exhumació i el trasllat de les restes al nou ninxol,
gratuïtament, sense més costos que el del dipósit de garantia per a la col·locació de
la làpida.
c) També podrà l'Ajuntament recuperar els ninxols cedits als particulars, abans de
que haja transcorregut el plaç de 50 anys, al que fa referència l'apartat a) d'aquest
article, quan les necessitats així ho aconsellen, previ acord de la Corporació i
notificació als familiars de l'últim cadàver inhumat, en el plaç i la forma abans
exposat, i mitjançant pagament, en aquest cas, per part de l'Ajuntament del 50 % del
preu del ninxol en el moment de la recuperació.
d) Quant els nínxols i panteons de qualsevol classe no siguen atesos  pels titolars o
parents i estiguen  en estat de ruïna  o abandono, amb el consegüent  perill o mal
aspectet, o haja transcorregut  un periode de  més de  50 anys sense haver-se
utilitzat, podrà declarar-se la caducitat  dela concessió i els nínxols i panteons
revertiràn a favor de l'Ajuntament.
e) La declaració  d'abandonament  o ruïna dels nínxols i panteons es farà mitjançant
expedient administratiu , amb el informe tècnic previ i lnotificació  al titolar o la
publicació en el Butlletí Ofical de la Provincia, i en un diari  de difusió provincial en el
termini assenyalat transcorregut el qual si no compareix l'Ajuntament  acordarà la
declaració de ruïna i la reversió dels drets al seu favor.

d) Quant els ninxols I panteons de qualsevol mena no siguen atesos pels titolars o
parents i estiguen en estat de roïna o abandonament, amb el consegüent perill o mal
aspecte, o haja transcorregut un periode de més de 50 anys sense haver-se utilitzat,
s'entendrá caducada la concessió i els ninxols revertirán a favor de l'Ajuntament.
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e) La declaracló d'abandonament o roïna deis ninxols i panteons es fará mitjantzant
expedient administratiu, amb l'informe técnic, previa notificació al titolar o la
publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i en un diari de difusió provincial en el
termini assenyalat, transcorregut el qual si no compareix l’Ajuntament acordará la
declaració de roïna i la reversió dels drets al seu favor.

Art. 12 El pagament dels drets compresos en la tarifa anterior es farà abans de
verificar el servei, o bé abans d'obtenir el títol o la llicència corresponent que caldrà
justificar amb la carta de pagament o resguard provisional oportuns, expedit per
l'oficina corresponent.
Quan per qualsevol motiu hom no pot presentar les cartes de pagament dels nínxols,
sepultures o panteons, ni la Intervenció municipal pot expedir la coresponent
certificació, els llibres registre de ninxols, tindrà, a l'efecte d'aplicació d'aquestes
bases, els mateixos drets que si exhibeixen cartes de pagament.

Art. 13. L'ordenació d'aquests serveis es sujectarà a les disposicions contingudes en
el Reglament vigent del cementeri municipal o pel que posteriorment es redacte o
aprove.

Art. 14. Les infraccions fetes i que constitueixen defraudació seran castigades amb
multes de 6,01 a 12,02 euros.

Art. 15. Queda totalment prohibida la cessió, el traspàs o la venda de nínxols entre
particulars, llevat dels que s'autoritzen per l'Ajuntament entre propparents.

Art. 16. En tot alló que no preveu aquesta ordenança regeix el que disposen la Llei
de Bases de Règim Local vigent, els reglaments que la despleguen i la resta de
disposicions complementàries.

Art. 17é .- Bases que regiran la utilització de nínxols i cendres:
La concessió del dret o de soterrament per aplicació de les tarifes fiscals no
ocasiona la venda o l’alienació de sepultures, o dels nínxols, la qual es concedirà per
rigorós torn, començant per la cinquena tramada, segons el número correlatiu dels
nínxols disponibles.

Art. 18. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2013 i vigeix fins
a ser modificada o derogada expressament.
(Última modificació publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 250 de
30/12/2016)


