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Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.p) del Reial Decret 2/2004, Text Refòs de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en
cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta
aq
Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal
que es detallen a la tarifa de l’exacció, de conformitat amb el que preveu el Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria.
Article 3
Subjecte passiu
Són subjectes passius de la 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·licitin la concessió de l’autorització
l’autorització o de la realització del servei i, si
escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5
Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats
esmentats i sense cap pompa
fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn a la fossa comuna.
Article 6
Quota tributària.
La quota tributària
butària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Serveis del cementiri municipal
Euros
Concessions per a 50 anys, per cada nínxol
1.007,40
Concessió per a 50 anys, per cada columbari
300,00
Altres serveis:
a) Transmissió de nínxols entre parents de primer grau o legítims hereus,
serà satisfet el 9 per cent del preu de la concessió de nínxol.......………..
90,75
b) Per dret d’enterrament, trasllat o separació de restes, per cada un ..........
5,50
30,00
c) Reversió de les concessions per a 50 anys per cada nínxol......................
nínxol......................
9,00
d) Reversió de la concessió de 50 anys, per columbari ................................
Article 7
Gestió.
1. La prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de
part.
2. Cada servei serà objecte d’autoliquidació, que serà ingressada en el moment de la
sol·licitud del servei, segons el model establert per l’Ajuntament.
Article 8
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el 1er. de gener, després de la seva publicació
al B.O.P., i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 31
d’octubre de 1995 i publicada en el BOP del dia 12 de novembre de 1996. Fou
modificada parcialment en sessió plenària de 2 de novembre de 1998, 30 d’octubre de
2000, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 i 3 de novembre de 2003.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de
2006, 5 de novembre de 2007,
2007, 3 de novembre de 2008, 9 de novembre de 2011, 13
d’octubre de 2014 i 5 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,
Victor Puga López

El Secretari.
Agustí Garcia i Andres
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