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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL VERGER 

2182      EDICTO MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS 

EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este 
Ayuntamiento sobre la modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por prestación de servicios en el cementerio municipal”, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

 

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNIC IPAL, I ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

D’acord amb el que preveuen els articles 58 i 20.3.p de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que 
es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri 
municipal tals com assignació d’espais per a soterrament, permisos de construcció de 
panteons o sepultures, ocupació d’aquests, reducció, incineració, conservació dels 
espais destinats al descans dels difunts i altres serveis fúnebres de caràcter local 
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 
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Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General 
Tributària que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de 
caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

 

Article 4. Responsables 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguen 
causants d’una infracció tributària o que col·laboren a cometre-la.  

 

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció 
a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls haguera 
adjudicat. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

Estaran exempts els serveis que es presten amb ocasió de: 

 

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la 
conducció es verifique per compte dels establiments i sense cap pompa fúnebre que 
siga costejada per la família dels finats. 

b) Els soterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 

c) Les inhumacions que ordene l'Autoritat Judicial que s'efectúen en la fossa comuna. 

 

Article 6. Quota Tributària 

Epígraf 1er. 

A) 

1.- Nínxols nous (concessió per 50 anys)    450,00 € 

2.- Nínxols usats (concessió per 50 anys)   150,00 € 

3.- Columbari (concessió per 50 anys)          80,00 € 

4.- Per cada Panteó                                    120,20 € per m2 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 44 de 02/03/2018  

  
 

Pág. 3 2182 / 2018 

Serà potestatiu de l’Ajuntament limitar la superfície. 

 

Les concessions de nínxols es faran per torn rigorós, des de la comunicació de la 
defunció a l'Ajuntament, segons el número correlatiu de nínxols disponibles, sempre 
comptat de baix cap a dalt i s'afegeix atorgant-se un màxim de 2 nínxols consecutius, 
sempre que es justifique una defunció, coincidint, necessàriament un dels nínxols amb 
la primera o quarta fila segons el torn. En aquest cas, es col·locarà una llosa que 
cobrixca els dos nínxols adquirits. 

 

B) Inhumacions, exhumacions I trasllats 

 

1.- Inhumació o exhumació entre nínxols                      100,00 € 

2.- Inhumació de cendres (en columbari o nínxol)          30,00 € 

 

Tots els nínxols i panteons d'adquisició anterior al 31/12/2005 es consideraran atorgats 
per concessió administrativa per termini de 50 anys a comptar des de l’aprovació de la 
present ordenança. 

 

Epígraf 2on. Concessions: 

a) Les concessions a 50 anys seran ampliables quan, un cop arribat al venciment, els 
hereus donen fe documentalment de la propietat del nínxol. En aquest cas, no es 
cobrarà com a nova concessió i s'encetarà un nou període de 50 anys, sempre que 
així ho determine la llei en vigor. 

b) Es crearà un fitxer per cada nínxol o panteó, on s'indicarà la propietat inicial, cada 
canvi de nom portat a terme entre membres de la mateixa família o traspassos a altres 
propietaris com a resultat de vendes, donacions, etc. Així mateix, es donarà el domicili 
de les persones de més a prop, que rebran les successives notificacions. 

 

Article 7. Acreditament i període impositiu 

1. En els supòsits contemplats en el epígraf 2on, relatius a actuacions singulars dels 
serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’inicie la prestació del servei, encara que 
s’exigirà el dipòsit previ quan es formule la sol·licitud d’aquest servei. 
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Article 8. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat 
l’imprés d’autoliquidació de la taxa. 

3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de 
l’autoliquidació. 

4. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, l'ús o l'aprofitament especial no 
s'ha produït, procedirà la devolució de l'import corresponent. 

 

Article 9. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat als articles 77 i 
següents de la Llei General Tributària. 

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queda derogada tota norma local anterior a esta o que siga contrària a la present. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de la seua aprovació 
definitiva, fins que s’acorde la seua modificació o derogació expressa. 

 

 

  

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

  

El Verger, a 26 de febrero de 2018 

El alcalde, J. Basili Salort Bertomeu 
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