5.6 ORDENANÇA FISCAL SOBRE LA TAXA PER SERVEI DE CEMENTIRIS
MUNICIPALS

Aprovació inicial
Publicació BOP
Al.legacions
Publicació definitiva BOP

06/10/2008
22/10/2008
NO
18/12/2008
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Article 1r. Naturalesa, objecte i Fonament
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de
conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 i 20-4-p de la llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la taxa
pels serveis de cementiri, objecte d’aquesta ordenança.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les activitats jurídicoadministratives de competència municipal desenvolupades amb motiu de les
autoritzacions concedides de conformitat amb el que preveu el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria, i Reglament del Cementiri Municipal.
2. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma
particular al subjecte passiu quan sigui motivada directa o indirectament per ell
mateix, per raó de que les seves actuacions o omissions que obliguin a
l’Ajuntament, encara que no hagi sol·licitud expressa de l’interessat.

Article 3è. Subjecte passiu
Son subjectes passius contribuents els sol·licitants de la corresponent autorització
administrativa.
Respondrà solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
Article 4r. Exempcions
Estaran exemptes del pagaments del servei d’inhumació aquelles persones amb manca o
insuficiència de mitjans econòmics. La valoració d’aquests mitjans i concessió en el seu
cas d’exempció correspondrà a l’Ajuntament previ informe dels serveis socials
municipals. És requisit indispensable però, que el domicili mortuori de la persona
difunta radiqui en aquest municipi.
Article 5è. Quota tributària
A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors als salari mínim
interprofessional se’ls aplicarà quota zero.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que
constitueixin el fet imposable seran les següents:
NINXOLS:
Adjudicacions a perpetuïtat
Adjudicacions temporals
Taxa de conservació anual

450,00€
450,00€
20,00€
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MAUSOLEUS
Adjudicacions de parcel·les a perpetuïtat
Adjudicacions de parcel·les temporals
Taxa de conservació anual per parcel·la
FOSSES
Adjudicació temporal
Taxa de conservació anual

500,00€
500,00€
20,00€
200,00€
20,00€

Article 6è. Normes de gestió
1.- Els subjectes passius han de satisfer les quotes en el moment en què es sol·licitin o
contractin els serveis, o es presentin les sol·licituds demanant l’autorització
administrativa.
2.- Les condicions relatives a la transmissió dels drets funeraris i altres aspectes
governatius relacionats amb els serveis del cementiri, estaran regulats pel Reglament de
Cementiri.
Article 7è. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la
determinació de les sancions que els hi corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i
la desenvolupen, així com al que disposa l’ordenança d’inspecció d’aquesta
Corporació..
Article 8è. Vigència
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener del
2009 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
Sant Aniol de Finestres, 6 d’octubre de 2008
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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