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DILIGÈNCIA FENT CONSTAR
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 144.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i per l’article 106 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 2. 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 dependents de l’Excm.
Ajuntament d’Algemesí.
Article 3. 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.
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Article 4. 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 40 de la Llei
General Tributària.
Article 5. Exempcions subjectives
Estaran exempts d’abonar els drets o taxes a què es refereix esta Ordenança:
a) Els soterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la
família dels mort no pague cap pompa fúnebre.
b) Els soterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions, exhumacions i trasllats que siguen ordenats per l’Autoritat
Judicial i que s’efectuen en la fossa comuna.
d) Els funcionaris amb nomenament en propietat i els contractats laborals fixos,
o els jubilats per l’Ajuntament que hagueren pertangut a una d’estes dos
categories, als quals se’ls concedeix el dret a ocupar un nínxol simple a
màxima temporalitat, i si ho fóra doble, amb una bonificació del cinquanta per
cent.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
A). NÍNXOLS:
A.1. CEMENTERI NOU DE COTES
FILA
MÀXIMA TEMPORALITAT
SIMPLE/€
DOBLE/€

Primera
Segona
Tercera
Quarta
Cinquena

777,60
1.749,50
1.049,05
311,70
98,25

1.555,10
3.499,45
2.098,50
623,35

MÍNIMA TEMPORALITAT
SIMPLE/€

218,50
489,90
294,75
90,25

A.2. NÍNXOLS DE NOVA CONSTRUCCIÓ
En el 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 nínxol s’entendrà incrementat en la
mateixa proporció en què resulte augmentat este cost. En cas contrari
s’aplicaran les tarifes de l’apartat A.1. esmentat.
B) INHUMACIONS
B.1. Per la primera inhumació de cadàvers, o restes cadavèriques i restes
humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i mutilacions,
encara que este últim grup únicament en nínxols de quartes i cinquenes
tramades, solament s’abonaran les tarifes assenyalades en l’apartat A.1.
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B.2. Per la segona inhumació, en nínxols ocupats o que han sigut ocupats i
adquirits a màxima temporalitat, d’un cadàver, restes cadavèriques i restes
humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i mutilacions: el
20% de la tarifa assenyalada en l’apartat A.1.
B.3. Per la tercera i posteriors inhumacions, en nínxols ocupats o que han sigut
ocupats i adquirits a màxima temporalitat, d’un cadàver, restes cadavèriques i
restes humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i
mutilacions: el 10 per cent de la tarifa assenyalada en l’apartat A.1.
B.4. Per la inhumació d’un cadàver, restes cadavèriques i restes humanes
procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i mutilacions amb
destinació a panteó o fossa, 53,80 €.
B.5. 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’indicaran les dades de la sepultura i del
beneficiari, així com la data del document.
B.6. En el supòsit 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.7. 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 seu, i comparéixer davant de l’Ajuntament amb el títol
corresponent.
B.8. Les cendres es depositaran en els columbaris, excepte si van a nínxols
ocupats, on no pagaran cap taxa si s’aprofita el moment d’inhumar un cadàver
o traslladar les despulles per a posar-les dins del nínxol, en un altre cas, es
seguirà el criteri establit en els apartats B.2 i B.3 per a segones, terceres i
posteriors inhumacions.
C) EXHUMACIONS
C.1. Per exhumació de restes cadavèriques en qualsevol tipus de sepultura
53,80 €.
D) PANTEONS
D.1. Categoria primera, per cada metre quadrat a la zona compresa en el
corredor central, rotonda, corredors laterals, parts posteriors dels corredors
citats, i en l’ampliació del Cementiri Nou de Cotes, 611,78 €.
D.2. Categoria segona, per cada metre quadrat a les zones restants que
l’Ajuntament designe prèviament, 489,56 €.
E) TRASLLATS. Per trasllats de cadàvers, restes cadavèriques i restes
humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i mutilacions
entre el Cementeri Vell del Calvari, Cementeri Vell de Sant Onofre i el
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Cementeri Nou de Cotes o dins de les distintes sepultures del Cementeri Nou
de Cotes.
Les taxes per trasllat que es ressenyen a continuació es veuran incrementades
en el doble de les quantitats previstes quan les operacions de trasllat es
realitzen quan faça menys de 2 anys des de la defunció, i s’incrementaran en
un 50 per cent quan el temps transcorregut des de la defunció siga de 2 a 5
anys. A partir de 5 anys s’abonaran les taxes indicades en els apartats E.1. i
E.2.
E.1. Amb destinació a panteó o fossa, 58,45 €.
E.2. Amb destinació a nínxol ocupat pels familiars que cita el Reglament d’este
Ajuntament o a nínxol de 1a ocupació, encara que únicament en quartes i
cinquenes files, 49,15 €.
E.3. No obstant això, en els casos de trasllats del Cementeri Vell al Nou si els
familiars renuncien als drets sobre la sepultura antiga, quedaran exempts del
pagament de la taxa.
E.4. La taxa per trasllat entre cementeris d’ubicació distinta, no inclou les
despeses de transport que aniran a càrrec de l’interessat.
F) PANTEÓ-NÍNXOLS
F.1. Per la concessió d’un panteó-nínxols, a construir, que comprendrà el
conjunt de 4 nínxols en columna:
a) Panteó-nínxols senzill: 5.767,60 €.
b) Panteó-nínxols dobles: dobles: 11.535,25 €.
F.2. Les quanties anteriors tenen el caràcter d’orientatives. La taxa final es
determinarà en acabar les obres, mitjançant un informe tecnicoeconòmic
elaborat segons el cost de les obres i les altres despeses previstes en l’art. 24.1
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
F.3. El dret de reserva d’un panteó-nínxols s’adquirirà mitjançant el depòsit
previ d’un terç de les quanties establides en el número 1 d’este apartat. La data
d’este depòsit 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.
F.4. El dret a l’ocupació d’un panteó-nínxols 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.
G) LÀPIDES I CREUS
L’abonament de les taxes assenyalades en els apartats A i B d’este article
ocasiona el dret per a col·locar creus, làpides i altres senyals piadoses en les
sepultures.
H) CAMBRA FRIGORÍFICA
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H.1. Per la utilització de la cambra frigorífica del cementiri, per cada dia:
19,90 €.
I) COLUMBARIS
La inhumació de cendres procedents de cadàvers o restes cadavèriques i
restes humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i
mutilacions, es depositaran en els columbaris, en els recipients homologats a
l’efecte. Este dret es concedirà per un termini de 50 anys, per la quantitat de
421,15 €.
Fins que s’ocupe tot un recinte, no es podran inhumar cendres en el següent.
El període d’ocupació serà per a màxima temporalitat, i els drets caducaran als
cinquanta anys de l’ultima ocupació, moment en el qual els familiars o hereus
podran optar per renovar els drets o traslladar les cendres a l’ossera.
Es podran posar tantes cendres en recipients homologats com càpien dins del
columbaris.
Per a segona i posteriors ocupacions de cendres en columbaris no es pagarà
cap taxa.
GESTIÓ
Article 7. 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 triada.
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 la
part interessada, amb identificació prèvia, i es prendrà 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.
Article 8. 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.5
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.
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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 9. Període d’ocupació
1. D’acord amb el període d’ocupació, els nínxols es classifiquen a mínima i
màxima temporalitat.
2. Els nínxols a mínima temporalitat s’ocuparan durant deu anys, renovables de
deu en deu anys.
3. Solament podran considerar-se nínxols a mínima temporalitat els denominats
simples.
4. Quinze dies abans del venciment dels nínxols ocupats a mínima temporalitat,
podran renovar-se, a voluntat dels interessats, abonant les taxes que assenyale
l’Ordenança Fiscal vigent en el moment de la renovació.
Els que, transcorregut el termini de venciment i després de notificar-se a
l’interessat, no els renovaren, s’entendrà que renuncien al seu dret i amb el
previ i oportú expedient d’exhumació es traslladaran les restes que els ocupen
a l’ossera de què dispose l’Ajuntament.
En cas que l’interessat fóra desconegut o fóra impossible practicar-li cap
notificació, es publicarà el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i en un periòdic de tiratge provincial, per a major publicitat.
5. Els nínxols a màxima temporalitat i altres drets de soterrament concedits en
els diversos cementeris dependents 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 de què dispose l’Ajuntament o bé
per la renovació dels drets que corresponguen a la data del venciment.
6. En qualsevol moment, dins del període de mínima temporalitat –10 anys–,
l’interessat podrà convertir a màxima temporalitat el nínxol ocupat, havent
d’abonar la diferència entre la quantitat ingressada i les taxes vigents en el
moment de la conversió.
7. En el cementeri municipal de Cotes, si un nínxol, de mínima o màxima
temporalitat, fóra desocupat, a instància de la part interessada, per trasllat de
les restes cadavèriques a un altre nínxol, el subjecte passiu podrà mantindre la
cessió d’ús pel temps que tenia concedit o podrà sol·licitar la devolució de
l’import del temps que li quedava d’ocupació, comptador des de la data en què
es fa la petició de devolució en relació a la taxa vigent a 31 de desembre 2007,
i es retornarà la cessió d’ús a l’Ajuntament.
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Este criteri s’aplicarà també en els columbaris.
Article 10. Capacitat dels nínxols
1. En els nínxols simples, que no són exclusivament per a pàrvuls, podran
inhumar-se els cadàvers d’un adult i d’un pàrvul; en els nínxols dobles, dos
adults i dos pàrvuls, entenent-se per pàrvul, a l’efecte d’este article, els que no
hagueren complit set anys.
2. Per a interpretar la cabuda d’un nínxol, sempre es tindrà en compte el
nombre d’inhumacions que s’hi efectuen i mai les restes que l’ocupen en el
moment de l’operació.
3. Les restes cadavèriques podran ser reinhumades en nínxols ocupats per
complet, pagant la quantitat corresponent.
Article 11. Panteons
1. Els terrenys destinats per a panteons es concediran per parcel·les
completes, al preu que establisquen les taxes establides en l’Ordenança Fiscal
que aprove l’Ajuntament, i es podran 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 la 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, i la parcel·la revertirà a favor de
l’Ajuntament i l’adjudicatari perdrà tots els seus drets sobre la parcel·la, fins i tot
el dret a la devolució de les taxes abonades.
Article 12. 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-s’hi utilitzat, podrà declarar-se la caducitat de la concessió, i els
nínxols i panteons revertiran a favor de l’Ajuntament.
2. La declaració d’abandó 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 en el Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de tiratge
provincial, i se n’assenyalarà el termini, transcorregut el qual, si no compareix,
l’Ajuntament acordarà la declaració de ruïna i reversió dels drets a favor d’este.
Article 13. Trasllats
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1. La concessió de llicències per a efectuar trasllats de restes, 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 concedirà cap llicència d’exhumació quan, per a practicar-se, s’haja de
remoure algun cadàver.
3. Només es podran fer trasllats de restes dels cementeris Vell de Sant Onofre i
del Calvari al Cementeri Nou de Cotes, si en este el nínxol es troba ocupat.
No obstant el que disposa l’apartat anterior, podran fer-se trasllats de restes
cadavèriques a nínxols de primera inhumació encara que solament en quartes i
cinquenes tramades.
4. 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 14. Cementeri Vell de Sant Onofre
Queden prohibides les inhumacions en el Cementeri Vell de Sant Onofre, en
terra, nínxols o panteons. Només s’hi autoritzaran exhumacions i trasllats amb
destinació a altres cementeris.
Article 15. Reserves
No s’autoritzaran reserves de nínxols de cap classe.
Article 16. Col·locació de 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 els demanen, 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.
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 hi haja damunt, 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 0,30 metres, duran la inscripció
corresponent, en la qual conste únicament el nom i cognoms del difunt i la data
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de la defunció, la inscripció de la qual haurà de ser visada pel cronista, i, a més,
reportaran 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 17
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 18
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
dependents de l’Excm. Ajuntament d’Algemesí.
DISPOSICIÓ FINAL
La modificació d’esta 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
DILIGÈNCIA FENT CONSTAR:
Que el Ple de l’Ajuntament d’Algemesí, en sessió realitzada el dia 30 de
setembre de 2008 aprovà provisionalment la seua modificació i es donà nova
redacció a l’article 6é, apartats A, B.4, C.1, D1, D2, E1, E2, F1, H1, I, apartat 7é
de l’article 9é i disposició final; l’aprovació definitiva d’estes modificacions foren
publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 297 de 13-XII-2008.
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