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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 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 que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3. Subjectes passius
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 35.4 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de cementiris que constitueixen el fet
imposable de la taxa.
Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
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TARIFA – CONCESSIÓ DE NINXOLS
Concessió a 50 anys
TARIFA - CONCESSIÓ DE COLUMBARIS
Concessió a 50 anys

Euros
400
200

Article 7. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 8. Normes de gestió i recaptació
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. En els supòsits de reversió de drets funeraris a favor de l’Ajuntament s’estableix una
devolució parcial de la taxa liquidada, que es determinarà en funció del tram de temps
transcorregut des de la cessió i de l’aplicació del percentatge corresponent, segons taula
annexa. El resultat d’aplicar el percentatge corresponent a la quota de la taxa, establerta en
l’epígraf 1 de l’ordenança fiscal vigent en cada moment, serà l’import a retornar.
Període transcorregut
Menys de 10 anys
De 10 a 20 anys
De 20 a 30 anys
Més de 30 anys

Devolució Parcial
30 %
20 %
10 %
0%

Disposició Addicional.- 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
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 1 d’octubre de 2021
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran
vigents.
L’Alcalde

La Secretària Accidental

Signat i datat electrònicament per qui s’indica.
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