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TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Ordenança Reguladora.
Article 1. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les hisendes locals,
aquest ajuntament estableix la Taxa de cementiri municipal, que es regirà per
la present Ordenança fiscal, normés per les quals atenen el previst en l’article
58 de la citada Llei 39/1988.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la present prestació del serveis del
cementiri municipal, tals com: assignació del espais per a enterraments;
permisos de construcció de panteons o sepultures; ocupació dels mateixos;
reducció, incineració; desplaçament de làpides; col·locació de làpides, reixes i
ornamentes; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i
qualsevol altres que, de conformitat amb el previst en el Reglament de la
Policia Sanitària mortuòria siguin procedents o s’hi autoritzen a instància de
part.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius els contribuents sol·licitants de la concessió de
l’autorització o de la prestació del servei i, en el seu cas, els titulars de
l’autorització concedida.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la
Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i dels
sindicats interventors o liquidadors de deutes, concursos, societats i entitats en
general en els supòsits i l’abast que assenyala i amb l’article 40 de la Llei
general tributària.
Article 5. Excepcions subjectives.
Estaran exempts dels serveis que es donen amb ocasió de:

AJUNTAMENT DE PALMERA
Plaça d’Espanya, 1 – 46714 PALMERA CIF:P4619000E
Tel. 962893286 – Fax. 962894217 Email: palmera_sec@gva.es

_______________________________________________________________

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que
la conducció es verifiqui per compte dels establiments anomenats i sense
cap pompa fúnebre que sigui costejada per la família dels que han faltat.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’Autoritat Judicial i que s’efectuen en la fosa
comú.
Article 6. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent tarifa:
Nínxols
Nínxols
Nínxols
Nínxols

4a
3a
2a
1a

fila................150,00
fila................800,00
fila................800,00
fila................800,00

Euros.
Euros.
Euros
Euros.

Article 7. Meritació
Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels
serveis subjectes a gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que tal iniciació
es produeix amb la sol·licitud d’aquells.
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés.
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis que es tracte.
La sol·licitud del permís per a la construcció de mausoleus i panteons anirà
acompanyada del corresponent projecte i memòria, autoritzats pel facultatiu
competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà
notificada una vegada que haja sigut donat l’anomenat servei, per al seu
ingrés directe a les Arques Municipals en la forma i terminis assenyalats
en el Reglament general de recaptació.
Article 9. Infraccions i sancions.
Respecte a tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les
sancions que a les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà a lo dispost en
els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

Disposició final.
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La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de València i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de
gener de 2010, continuant en vigor fins la seua modificació o derogació
expressa.
Palmera, 13 de noviembre de 2009.
L’alcalde, Álvaro Catalá Muñoz.

