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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER CEMENTERIS LOCA LS, 

CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS PÚBLICS DE C ARÀCTER 

LOCAL.  

 
Art 1. Fonament legal.   
 
Esta entitat local, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'article 106, apartat 1, de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribueix l'article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme a allò que s'ha previst en 
l'article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, estableix la TAXA 
PER CEMENTERIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 
PÚBLICS DE CARÀCTER LOCAL, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció a allò 
que s'ha previst en esta Ordenança i en l'Ordenança fiscal general sobre gestió, 
recaptació i inspecció de tributs locals. 
 
Art. 2.  Fet imposable.  
 
El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constitueix el següent 
supòsit de prestació d'un servei públic de competència local: Cementaria locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis públics de caràcter local, previst en la lletra p) de 
l'apartat 4 de l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Art. 3.  Subjecte passiu.  
 
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servei que presta 
l'entitat local, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior. 
 
Art. 4. Responsables.  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38 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 previstos en l'article 40 de la citada Llei. 
 
Art. 5.  Exempcions, reduccions i bonificacions.  
 
D'acord amb allò que s'ha establit en l'article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que 
els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació 
de Tractats Internacionals. 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

 
Art. 6.  Quota tributària.  
 
La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà per aplicació de les següents 
Bases de percepció i tarifa: 
 
1. Com a Bases de percepció s'estimaran les següents: 
 
1.1. En les cessions de nínxols, el valor estimat del mateix, graduat segons l’altura de 
les tramades i el temps de cessió. Serà de forma progressiva en cada bloc començant 
des de la primera tramada fins la quarta, només podent canviar de nínxol a una 
tramada de preu inferior.  
1.2. En les cessions de panteons, el valor del m2 de terreny destinat a este ús. 
1.3. En les inhumacions, l'acte d'enterrament i el nombre de persones que hagen 
ocupat els nínxols. 
      
2. Per a l'exacció de la Taxa s'estableixen els següents tipus i quotes contingudes en la 
següent tarifa: 
 
 2.1. CESSIÓ DE NÍNXOLS 
 

NÍNXOLS SIMPLES   

TIPUS NÍNXOL VALOR DE 
VENDA 

5a Tramada 30 € 
4a Tramada 357 € 
3a Tramada 570 € 
2a Tramada 910 € 
1a Tramada 910 € 

 
NÍNXOLS DOBLES 

TIPUS NÍNXOL VALOR DE 
VENDA 

5a Tramada 90 € 
4a Tramada 549 €  
3a Tramada 877 € 
2a Tramada 1.400 € 
1a Tramada 1.400 € 

 
Columbaris 90 € 

 
L' Ajuntament es reserva el dret de cedir els nínxols de la 5a tramada de forma gratuïta. 
  
2.2. INHUMACIÓ DE CADÀVERS 
 
Amb els drets funeraris ressenyats, podran inhumar-se als nínxols dobles dos cadàvers 
i dues restes, i als nínxols simples un cadàver i una resta.  
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2.2.1. Inhumació en nínxols o dipòsit de cendres: 
 
Inhumació en nínxols 
 

Inhumació nínxols 60 € 
 
Inhumació en nínxols simples: 
 
En la segona inhumació es pagarà una taxa del 20 % sobre el valor inicial del nínxol i 
un 10 % a partir de la tercera inhumació. 
 
Inhumació en nínxols dobles: 
 
En la tercera inhumació es pagarà una taxa d’un 20 % sobre el valor inicial del nínxol i 
un 10 % a partir de la quarta inhumació. 
 
2.2.2. Inhumació en panteons: 
   

Inhumació panteons 293,50 € 
 
2.2.3. Exhumacions i/o trasllat de cadàvers: 
 

Exhumacions nínxols o columbaris 117,40 € 
Exhumacions panteons 388,08 € 

 
Per a trasllats fora del cementeri, ja siga per a reinhumar o incinerar, és cobrarà la taxa 
d'exhumació, i el nínxol passarà a poder municipal. 
 
3. Obres en nínxols i panteons i col·locació de làpides: 
 

Obres 20 € 
 
Art. 7. Meritació 
 
Esta taxa es meritarà quan s'inicie la prestació del servei que origina la seua exacció, 
entenent-se, a estos efectes, que dita iniciació es produeix amb la seua sol·licitud. 
  
Art. 8. Declaració i ingrés  
 
1. Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present ordenança es liquidaran per 
acte o servei prestat. 
2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels 
requisits previstos en l'article 124 de la Llei General Tributària. 
3. El pagament dels expressats drets s'efectuarà pels interessats en la Tresoreria 
Municipal o entitat financera col·laboradora, pel que s'expedirà el corresponent 
justificant d'ingrés. 
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4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via 
de pressa, amb arreglament a les normes del vigent Reglament General de 
Recaptació. 
5. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no 
hagen pogut fer-se efectives pel procediment de pressa, per a la declaració del qual es 
formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb allò que s'ha previst en el citat Reglament. 
 
Art. 9. Infraccions i sancions  
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que a les 
mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà allò que s'ha disposat en els articles 
77 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
desenrotllen, conforme a allò que s'ha establit en l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Art. 10. Vigència 
 
Una vegada s’efectue la publicació del texte íntegre de la present Ordenança en el 
«Butlletí Oficial de la Provincia» entrarà en vigor, amb efectes d’1 de gener de 2004 
continuant la seua vigència fins que s’acorde la seua modificació o deroga. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut modificada per acord plenari 
de data 27 de febrer de 2014 i publicada el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 107, de data 7 de maig de 2014. 
 


