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ORDENANÇA FISCAL NÚM 13
TAXA PER CONCESSIÓ DE SEPULURES I LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS

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 Bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri
municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de carácter local
especificats en les tarifes contingudes a l’article 5è de la present Ordenança.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o
de la realització del servei i, si s’escau, 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 què es refereixen l’article 42 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.”.
Article 5. Quota tributària.
-

La quota tributària corresponent a la concessió de nínxol s’exigirà una sola
vegada i consistirà en la quantitat fixa de 420,71 euros.
La quota tributària corresponent al manteniment anual dels cementiris
municipals es fixa en la quantitat de 10,14 euros per nínxol.
La quota tributària corresponent a la concessió de columbari consisteix en la
quantitat fixa de 210,35 euros
La quota pel canvi de titular en la concessió del nínxol entre particulars es fixa
en 20 euros
La quota per la pèrdua del títol de nínxol es fixa en la quantitat de 15 euros.
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Article 6. Acreditament.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicií l’activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquest s’inicia en la data de
presentació de la corresponent sol·licitud de la concessió de nínxols als cementiris del
municipi, si el subjecte passiu la formula expressament.
Article 7. Règim de declaració i ingrés.
1.- En el supòsit de concessió de nínxols, el contribuent formularà la sol·licitud
corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament
practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en els
períodes fixats pel Reglament General de Recaptació.
2.- En el supòsit de taxa anual de conservació la recaptació de les quotes
corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. El padró o matrícula
de l'impost s'exposarà al públic per termini d’un mes comptat des de quinze dies abans
de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims puguin
examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic
s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i
produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició Final
La present ordenança, una vegada aprovada, entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2015 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.
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