ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
************************************
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE CEMENTIRI

Art. 1r.- Fonament legal.
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/85 , de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i amb el que disposen els articles 15 al 19 de
la Llei 39/88, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa pels Serveis del Cementiri Municipal,
que es regirà per aquesta ordenança, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88.

Art. 2.- Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir neix quan s’inicia la realització dels serveis
subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici
es produeix quan aquests es sol·liciten.

Art. 3r.- Fet imposable i quota tributària.

1. Inhumacions
Tarifes Paleta:
1.1: Tapar nínxol nou:
1.2: Obrir nínxol vell :
1.3: Reducció restes:
1.4.: Treure làpida:
1.5: Treure marc d'acer inoxidable:
1.6: Col·locació làpida:
1.7: Col·locació marc d’acer inox.:
1.8: Preu per 1 desplaçament:
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91,25€
21,57€
63,33€
25,32€
25,32€
46,84€
26,59€
25,32€

2. Conservació nínxols ( quota anual):
3. Trasllat de sepultura dins recinte:
4. Expedició títols propietat nínxols:
5. Assignació de nínxols:
5.1.- Nínxols nous:
5.2.- Nínxols vells:
5.3.- Rescat de nínxols per l’Ajuntament, s’abona :

15,27€
136,87€
15,27€

1.014,64€
644,22€
215,28€

Les despeses bancàries per devolució de rebuts domiciliats seran a
càrrec dels subjectes passius.

Art. 4.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents els sol.licitants de la concessió de
l’autorització o la realització del servei.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38 i 39 de
la Llei General Tributària, i responsables subsidiaris els administradors de
les societats i els síndics, els interventors o liquidadors dels fallits,
concursos, societats i entitats en general en el supòsit i l’abast que
assenyala la Llei General Tributària.

Art. 5.- Exempcions.
Quedaran exempts els serveis que es realitzin arran de :
1. Els enterraments dels asilats procedents de beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats.
2. Els enterraments de cadàvers de solemnitat.
3. Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la
fossa comuna.
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Art. 6.- Gestió.
Per a l’autorització dels serveis es sol·licitarà de l’Ajuntament el
corresponent permís, especificant-se a la llicència expedida la mena de
servei a realitzar.
El personal del cementiri no efectuarà cap servei sense la presentació del
permís emès per l’Ajuntament.
En tot allò no previst en aquesta Ordenança regirà l’ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació.

Disposició final:
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2013 , i
entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2014. La seva
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.

Agullana, 5 de desembre de 2017

L’Alcaldessa-Presidenta

MARINA GUTÉS i SERRA
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La Secretària accidental

ANNA Ma. BATLLE i MALLOL

