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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25,  REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE 
TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa de terrenys i 
sepultures del 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 2/2004. 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa del domini públic 
municipal derivat de : 

a) La concessió del domini de terrenys del Cementiri municipal per a la construcció de sepultures. 

b) La utilització de nínxols i urnes cineràries en règim de concessió administrativa, per un termini de 5 anys.
   
c) La utilització de nínxols i urnes cineràries en règim de concessió administrativa, per un termini de 25 anys.
   
II. Subjectes passius i responsables 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic 
en benefici particular. 

III. Exempcions, bonificacions i reduccions 

ARTICLE 4 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament d’aquesta taxa per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics 
de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades als punts 
anteriors. 

ARTICLE 5 

La tarifa a aplicar serà la següent : 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
1 

Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a 
la construcció de sepultures, per pam quadrat 12,781036 

2 
Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per 
un termini de 5 anys, per cada període anual o fracció:   

2.1 
Seccions Verge de l'Alba    

2.1.1 Nínxols de cantonada   
2.1.1.1 Dobles,   filera 1ª,   núm.,   501,   502,   717 i 718 352,00 
2.1.1.2 Filera 1a,   núm.  725,  726,  995 i 996 179,00 
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2.1.1.3 Filera 2a,   núm.  727,  728,  997 i 998                         173,00 
2.1.1.4 Filera 3a,   núm.  503,  504,  719,  720,  729,  730,  999 i 1000      153,00 
2.1.1.5 Filera 4a,   núm.  505,  506,  721,  722,  731,  732,  1001 i 1002 88,50 
2.1.1.6 Filera 5a,   núm.  507,  508,  723,  724,  733,  734,  1003 i 1004 53,20 
2.1.2. Nínxols de columna   
2.1.2.1 Dobles,   filera 1ª,   núm.525,  526,  533,  534,  685,  686,  693 i 

694 317,00 
2.1.2.2. Filera 1a,   núm.755,  756,  765,  766,  955,  956,  965 i 966  162,00 
2.1.2.3 Filera 2a,   núm. 757,  758,  767,  768,  957,  958,  967 i 968 160,00 
2.1.2.4 

Filera 3a,   núm.527,  528,  535,  536,  687,  688,  695,  696,  
759,  760,  769,  770,  959,  960,  969 i 970 139,00 

2.1.2.5 
Filera 4a,   núm.529,  530,  537,  538,  689,  690,  697,  698, 
761,  762,  771,  772,  961,  962,  971 i 972 80,10 

2.1.2.6 
Filera 5a,   núm.531,  532,  539,  540,  691,  692,  699,  700,  
763,  764,  773,  774,  963,  964,  973 i 974 48,60 

2.1.3. Nínxols normals   
2.1.3.1 Nínxols de primera filera dobles 296,00 
2.1.3.2. Nínxols de primera filera 147,00 
2.1.3.3 Nínxols de segona filera 144,00 
2.1.3.4 Nínxols de tercera filera 126,70 
2.1.3.5 Nínxols de quarta filera 73,40 
2.1.3.6 Nínxols de cinquena filera 44,00 
2.2 Secció Verge de Montserrat A i Sant Ignasi (141 al  240)    
2.2.1 Nínxols de primera filera 208,00 
2.2.2 Nínxols de segona filera 188,00 
2.2.3 Nínxols de tercera filera 156,00 
2.2.4 Nínxols de quarta filera 135,20 
2.2.5 Nínxols de cinquena filera 103,60 
2.3 Urnes cineràries   
2.3.1 Secció Verge de Montserrat B   
2.3.1.1 De primera filera 82,70 
2.3.1.2 De segona filera 74,50 
2.3.1.3 De tercera filera 62,10 
2.3.2 Secció Sant Ferran B   
2.3.2.1 De primera filera 82,70 
2.3.2.2 De segona i tercera filera 74,50 
2.3.2.3 De quarta filera 62,10 
2.4 Secció Verge del Carme   
2.4.1 Nínxols de primera filera 128,10 
2.4.2 Nínxols de segona filera 142,00 
2.4.3 Nínxols de tercera filera 106,20 
2.4.4 Nínxols de quarta filera 92,60 
2.4.5 Nínxols de cinquena filera 71,00 
2.5 Secció Verge de Núria   
2.5.1 Nínxols de primera filera 129,60 
2.5.2 Nínxols de segona filera 115,80 
2.5.3 Nínxols de tercera filera 95,30 
2.5.4 Nínxols de quarta filera 83,60 
2.5.5 Nínxols de cinquena filera 64,40 
2.6 Secció Sant Pau    
2.6.1 Nínxols de primera filera 83,60 



  Pàgina 145 
  

2.6.2 Nínxols de segona filera 121,20 
2.6.3 Nínxols de tercera filera  105,10 
2.6.4 Nínxols de quarta filera 63,10 
2.6.5 Nínxols de cinquena filera 36,40 
2.6.6 Nínxols de sisena filera 20,80 
2.7 

Seccions Sant Joan,   Sant Pere,   Sant Josep,   Sant Lluís,  
Sant Ramon,   Sant Carles,   Sant Jaume i Sant Ignasi (1 al 
140 i 296 a 635)    

2.7.1 Nínxols de primera filera 31,40 
2.7.2 Nínxols de segona filera 30,60 
2.7.3 Nínxols de tercera filera 29,70 
2.7.4 Nínxols de quarta filera 29,00 
2.7.5 Nínxols de cinquena filera 27,60 
2.7.6 Nínxols de sisena filera 26,80 
2.8 Secció Santa Clara   
2.8.1 Nínxols de primera filera 162,00 
2.8.2 Nínxols de segona filera 146,00 
2.8.3 Nínxols de tercera filera 121,20 
2.8.4 Nínxols de quarta filera 105,10 
2.8.5 Nínxols de cinquena filera 81,20 
2.9 Secció de Sant Andreu   
2.9.1 Nínxols de primera filera 137,90 
2.9.2 Nínxols de segona filera 124,10 
2.9.3 Nínxols de tercera filera 103,50 
2.9.4 Nínxols de quarta filera 89,60 
2.9.5 Nínxols de cinquena filera 69,00 
2.10 Altres nínxols 34,60 
2.11 Sepultures Cementiri islàmic   
2.11.1 

Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt,   concessió a 5 
anys,   per any 127,00 

3 
Utilització de nínxols i urnes cineràries en règim de concessió 
administrativa, per un termini de 25 anys   

3.1 Secció de Sant Pau   
3.1.1 Nínxols de primera filera 1.039,00 
3.1.2 Nínxols de segona filera 1.500,00 
3.1.3 Nínxols de tercera filera 1.304,00 
3.1.4 Nínxols de quarta filera 784,00 
3.1.5 Nínxols de cinquena filera 458,00 
3.1.6 Nínxols de sisena filera 261,00 
3.2 Secció Verge de l'Alba   
3.2.1 Nínxols de cantonada:   
3.2.1.1 Dobles,    filera 1ª,    núm.501,    502,    717 i 718   4.387,00 
3.2.1.2 Filera 1a simples,    núm.725,   726,   995 i 996  2.215,00 
3.2.1.3 Filera 2a simples,    núm.727,   728,   997 i 998   2.172,00 
3.2.1.4 

Filera 3a simples,    núm. 503,   504,   719,   720,   729,   730,  
999 i 1000  1.892,00 

3.2.1.5 
Filera 4a simples,    núm.  505,   506,   721,   722,   731,   732,  
1001 i 1002  1.108,00 
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3.2.1.6 
Filera 5a simples,    núm.507,   508,   723,   724,   733,   734,  
1003 i 1004  660,00 

3.2.2 Nínxols de columna:   
3.2.2.1 

Dobles,    filera 1a,    núm.525,   526,   533,   534,   685,   686,  
693 i 694  4.005,00 

3.2.2.2 
Filera 1a simples,    núm. 755,   756,   765,   766,   955,   956,  
965 i 966 2.003,00 

3.2.2.3 
Filera 2a simples,    núm. 757,   758,   767,   768,   957,   958,  
967,   968  1.977,00 

3.2.2.4 
Filera 3a simples,    núm. 527,   528,   535,   536,   687,   688,  
695,   696,    759,   760,   769,   770,   959,   960,   969 i 970 1.713,00 

3.2.2.5 
Filera 4a simples,    núm. 529,   530,   537,   538,   689,   690,  
697,   698,    761,   762,   771,   772,   961,   962,   971 i 972  997,00 

3.2.2.6 
Filera 5a simples,    núm. 531,   532,   539,   540,   691,   692,  
699,   700,    763,   764,   773,   774,   963,   964,   973 i 974 606,00 

3.2.3 Nínxols normals:   
3.2.3.1 Dobles,    filera 1a 3.665,00 
3.2.3.2 Filera 1a simples 1.832,00 
3.2.3.3 Filera 2a simples 1.805,00 
3.2.3.4 Filera 3a simples 1.560,00 
3.2.3.5 Filera 4a simples 912,00 
3.2.3.6 Filera 5a simples 544,00 
3.3 Secció Sant Ignasi (núm. 141 a 240) i Verge de Montserrat B   
3.3.1 Nínxols de primera filera 2.598,00 
3.3.2 Nínxols de segona filera 2.322,00 
3.3.3 Nínxols de tercera filera 1.938,00 
3.3.4 Nínxols de quarta filera 1.681,00 
3.3.5 Nínxols de cinquena filera (V Montserrat) 1.296,00 
3.4 Secció Verge de Núria   
3.4.1 Nínxols de primera filera 1.603,00 
3.4.2 Nínxols de segona filera 1.438,00 
3.4.3 Nínxols de tercera filera 1.201,00 
3.4.4 Nínxols de quarta filera 1.039,00 
3.4.5 Nínxols de cinquena filera 804,00 
3.5 Urnes cineràries Verge de Montserrat B   
3.5.1 De primera filera 1.044,00 
3.5.2 De segona filera 940,00 
3.5.3 De tercera filera  782,00 
3.6 Secció Verge del Carme   
3.6.1 Nínxols de primera filera 1.598,00 
3.6.2 Nínxols de segona filera 1.782,00 
3.6.3 Nínxols de tercera filera 1.334,00 
3.6.4 Nínxols de quarta filera 1.158,00 
3.6.5 Nínxols de cinquena filera 893,00 
3.7 

Seccions de Sant Pere,    Sant Josep,    Sant Lluís,    Sant 
Ramon,    Sant Jaume i Sant Carles 442,00 

3.8 Secció Santa Clara   
3.8.1 Nínxols de primera filera 2.412,00 
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3.8.2 Nínxols de segona filera 1.827,00 
3.8.3 Nínxols de tercera filera 1.522,00 
3.8.4 Nínxols de quarta filera 1.319,00 
3.8.5 Nínxols de cinquena filera 1.014,00 
3.9 Secció Sant Andreu   
3.9.1 Nínxols de primera filera 2.066,00 
3.9.2 Nínxols de segona filera 1.859,00 
3.9.3 Nínxols de tercera filera 1.549,00 
3.9.4 Nínxols de quarta filera 1.343,00 
3.9.5 Nínxols de cinquena filera 1.034,00 
3.10 Altres nínxols   
3.10.1 Secció Sant Fruitós “B”,    (entre els núm. 341 i 560)                      658,00 
3.10.2  Secció Sant Fruitós “C”,    (entre els núm. 261 i 430)                     700,00 
3.10.3  Secció Sant Fruitós “D”   
3.10.3.1  Secció Sant Fruitós “D”,    (entre els núm. 1 i 260)                         718,00 
3.10.3.2  Secció Sant Fruitós “D”,    (entre els núm. 261 i 430)                      718,00 
3.10.4   Secció Sant Fruitós “E”   
3.10.4.1   Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 1 i 260)                              718,00 
3.10.4.2   Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 261 i 430)                          718,00 
3.10.5   Secció Sant Fruitós “F”   
3.10.5.1   Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 1 i 260)                              718,00 
3.10.5.2   Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 261 i 430)                          718,00 
3.10.5.3   Secció Sant Fruitós “G (entre els núm. 1 i 170)                               718,00 
3.10.6   Secció Sant Antoni     
3.10.6.1   Secció Sant Antoni (entre els núm. 1 i 255)                                    718,00 
3.10.6.2   Secció Sant Antoni (entre els núm. 256 i 265)                                718,00 

3.10.7  
Seccions Sant Enric,    Sant Miquel,    Sant Joaquim,    Sant 
Ferran                                                           

3.10.7.1  
Seccions S. Enric,    S. Miquel,    S. Joaquim,    S. Ferran,  
nínxols unitaris                       718,00 

3.10.7.2  
Seccions S. Enric,    S. Miquel,    S. Joaquim,    S. Ferran,  
nínxols dobles                   1.437,00 

3.10.8 

Seccions Santa Rosa,    Verge de Montserrat,    Sant Jordi,  
Santa Eulàlia,    Verge de l’Alba,    Santa Teresa,    Verge de la 
Mercè   

3.10.8.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328)   
3.10.8.1.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328),    nínxols unitaris         718,00 
3.10.8.1.2  Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328),    nínxols dobles          1.437,00 
3.10.8.2  Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015)   
3.10.8.2.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),    nínxols unitaris   718,00 
3.10.8.2.2 Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),    nínxols dobles   1.437,00 

3.10.8.3 
Seccions Verge de Montserrat (entre els núm. 1-95),    Sant 
Jordi,    Santa Eulàlia   

3.10.8.3.1 
Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),    S. Jordi,    S. 
Eulàlia,    nínxols unitaris   718,00 

3.10.8.3.2 
Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),    S. Jordi,    S. 
Eulàlia,    nínxols dobles   1.437,00 

3.10.8.4 
Seccions Verge de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Santa 
Teresa,    Verge de la Mercè   
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3.10.8.4.1 
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Esterasa,    V. de la 
Mercè,    nínxols unitaris   718,00 

3.10.8.4.2 
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Esterasa,    V. de la 
Mercè,    nínxols dobles   1.437,00 

3.10.9 

Seccions Santa Agnès,    Sant Ignasi i altres seccions i/o 
nínxols no especificats expressament (excepte seccions Sant 
Joan i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635))   

3.10.9.1 
Secció Santa Agnès (núm. de nínxol parell de l’interval 662-690 
i núm. de nínxol senar de l’interval 841-869)                                   718,00 

3.10.9.2 Secció Sant Ignasi (entre els núm. 636-675)                                   718,00 

3.10.9.3 

Altres seccions i/o nínxols no especificats expressament 
(excepte seccions Sant Joan i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 
635)) 442,00 

3.11 Sepultures Cementiri Islàmic   
3.11.1 Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 25 anys 1.589,00 

 
   

V. Període impositiu i acreditament 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic 
que es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança. 

ARTICLE 7 

1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de l’article 5. 

2. La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte d’utilització 
privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en la data en què es dugui a 
terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic que constitueix el 
fet imposable de la taxa. 

3. Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que s’especifiquen en 
l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització privativa o aprofitament 
especial abans de la finalització del període. 

ARTICLE 8 

En els casos de renúncia o desistiment del dret de concessió de la utilització de nínxols i urnes cineràries del 
Cementiri Municipal per part dels seus titulars, amb acceptació de la retrocessió per part de l’Ajuntament, es 
tindrà dret a la devolució proporcional de la taxa, d’acord amb les normes següents:   
   

a) Nínxols i urnes cineràries amb concessió per un termini de 50 anys:   
El titular tindrà dret a la devolució si la renúncia i retrocessió a favor de l’Ajuntament es produeix dins 
dels 15 primers anys de la concessió.   
   
b) Nínxols i urnes cineràries amb concessió per un termini de 25 anys:   
El titular tindrà dret a la devolució si la renúncia i retrocessió a favor de l’Ajuntament es produeix dins 
dels 10 primers anys de la concessió.   
   
c) Nínxols i urnes cineràries amb concessió per un termini de 5 anys:   
El titular tindrà dret a la devolució si la renúncia i retrocessió a favor de l’Ajuntament es produeix dins 
dels tres primers anys de la concessió.   
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d) L’import a retornar serà la part proporcional de la taxa satisfeta, en funció del nombre d’anys complets 
que restin per a l’acabament de la concessió en el moment de presentar la sol·licitud de desistiment o 
renúncia. 

VI.Gestió tributària 

ARTICLE 9 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret a la 
utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ. 

ARTICLE 10 

1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i formular una declaració, 
segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o aprofitament del domini públic i als 
elements i activitats que les provoquin. 

2. Les concessions de drets funeraris sobre sepultures es regiran pel Reglament del Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria aprovat definitivament pel Ple de la Corporació el dia 18 de maig de 2009, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província número 234, de 30 de setembre de 2009. 

3. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic si els 
interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

ARTICLE 11 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les declaracions o 
aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents als serveis, 
utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades que 
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui. 

VI. Recaptació 

ARTICLE 12 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i dipòsit previ, d’acord amb el procediment següent: 

a) Al moment de presentar-se la sol·licitud de concessió del dret funerari, es comunicarà a l’interessat, 
mitjançant diligència en el justificant de presentació, l’obligació de satisfer la taxa, en règim d’autoliquidació, 
dins els 10 dies hàbils següents al de la presentació, advertint-lo que, de no efectuar-se l’ingrés, s’arxivarà la 
sol·licitud sense més tràmit. 

b) El pagament es podrà realitzar a les entitats col·laboradores que indiqui l'autoliquidació o per internet a la 
pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat.  

c) No s’atorgarà la concessió sense que consti a l’expedient el pagament previ de la taxa, o, si és el cas, la 
concessió d’ajornament o fraccionament del pagament. 

d) En el cas de denegar-se la concessió sol·licitada, el Servei de Tresoreria procedirà a tramitar d'ofici 
l'expedient de devolució dels imports indegudament satisfets.  

e) En els casos de sol·licitud d'una concessió, el titular i objecte de la qual siguin coincidents amb un expedient 
resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat l'ingrés, es prendrà com a data de 
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sol·licitud la de la sol·licitud inicial, als efectes d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En 
conseqüència, s'exigiran els recàrrecs que, s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació, en 
aplicació de l'article 27.2 de la Llei General Tributària. 

ARTICLE 13 

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores 
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

V. Inspecció 

ARTICLE 14 

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin 
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria 
i les disposicions que les desenvolupen. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu 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 que porten causa. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

1.- Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per ingressos de dret públic 
a sol•licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu pagament, quan la seva situació econòmica i/o 
financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes, en les condicions que es determinin. La 
concessió de l'ajornament o fraccionament sol•licitat es produirà de forma automàtica quan es tracti de deutes 
inferiors a 6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data de la sol•licitud, si bé es dictarà un 
acte administratiu per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis de venciment de cada termini o 
fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
es dispensarà de la constitució de garantia en els casos d'ajornaments i/o fraccionaments concedits respecte de 
deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros. 

L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments en lloc destacat de la 
publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del calendari fiscal de la ciutat; i/o en qualsevol 
altre format d’informació o propaganda que es faci en aquest àmbit. També a la pàgina web, en lloc destacat en la 
“home” i, especialment, en el capítol de “pagaments”. 

2.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2013, i continuarà en vigor mentre 
no s'acordi la seva modificació o derogació. 


