ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l’exacció
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la prestació del servei de
manteniment del cementiri municipal.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el manteniment i la neteja del recinte del cementiri, de les seves
instal·lacions i dels nínxols, que es declara de recepció general i obligatòria.
ARTICLE 3. Subjectes passius
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuents, les persones físiques,
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei General Tributària que siguin titulars de drets
funeraris sobre parcel·les, nínxols i altres sepultures.
ARTICLE 4. Responsables
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària.
ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions
No es concedirà cap reducció ni benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa.
ARTICLE 6. Quota tributària
1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1

Nínxols

2

Nínxols dobles

3

Urnes cineràries

4

Capelles

5

Ossari

6

Panteons

7

Columbari

8

Hipogeus

9

Sepultures cementiri musulmà

TARIFA (€)
10,50
15,75
8,40
147,00
31,50
157,50
15,75
126,00
126,00

ARTICLE 7. Període impositiu i acreditament

1. El període imposable de la Taxa coincideix amb l'any natural.
2. La Taxa s'acreditarà el primer dia del període imposable. En els casos de noves concessions, la taxa
s'acreditarà en el període impositiu següent a aquell en què aquestes tinguin lloc.
3. Les tarifes de la taxa tenen caràcter irreduïble.
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ARTICLE 9. Règim de declaració i ingrés
1.

L'Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de la taxa, que estarà constituït per les
dades referents a les parcel·les i sepultures subjectes al mateix: subjecte passiu, objecte tributari, tarifa
aplicable i quota tributària.
El padró serà aprovat per resolució de l'Alcalde-President o regidor en qui delegui i exposat al públic per un
termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial
de la Província, dins del qual els contribuents podran formular els recursos i al·legacions que considerin
oportuns.
L'exposició pública del Padró produirà els efectes de la notificació en els termes establerts en la Llei General
Tributària.

3.

Finalitzada l'exposició pública del padró, s’iniciarà el període voluntari de cobrament, dins dels terminis que
s'assenyalin en l'edicte de cobrament corresponent a cada exercici.

4.

Les baixes i els canvis de titularitat que es produeixin dins de l'exercici produiran efectes a partir del dia
primer de l'exercici següent, de manera que s'acreditarà la quota íntegra en l'any que es produeix la baixa o
el canvi de titularitat.

ARTICLE 10
Aquesta taxa és independent i compatible amb qualsevol altre tipus de taxa que s’acrediti per la resta de serveis
de cementiri o concessió de sepultures.
ARTICLE 11
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.
ARTICLE 12
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 FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009 i continuarà en vigor mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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