Ajunt ament de Cubells
Ordenança Fiscal núm. 7

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

ARTICLE 1 Fonament i natur alesa
En ús de les facultats concedides pels ar tic les 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, de l’ar ticle 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el què es
disposa en els ar ticles 17 a 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri
municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s’atenen a allò que disposa l’ar tic le 57 de l’esmentat text refós.

ARTICLE 2 Fet im posable
Constitueix el fet im posable de la taxa, la prestació de ser veis del
cementiri

municipal,

com

ho

són:

assignac ió

d’espais

per

a

enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures;
ocupació

d’aquests

panteons

o

sepultures;

reducc ió,

incineració;

moviment de làpides; col∙locac ió de làpides, reixes i guarniments;
conser vació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol
altre que de conformitat amb el qu è es preveu en el Reglament de
Policia Sanitària i Mor tuòria, siguin convenients o s’autoritzin a instànc ia
de par t.

ARTICLE 3 Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol∙licitants de la concessi ó de
l’autorització o de la realitzac ió del ser vei i, si s’escau, els titulars de
l’autorització concedida.

ARTICLE 4 Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tribut àries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els ar ticles
41 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tribut ària.

2. Seran responsables subsidiar is els administradors de les societats,
els

síndics,

els

inter ventors

o

liquidadors

de

fallides,

concursos,

societats i entitats en general en els supòs its i amb l’abast que
assenyala l’ar ticle 43 de la Llei General Tributària.

ARTICLE 5 Exem pcions
Estaran exempts, els ser veis que es realitzin arran de:
Els enterraments dels asilats procedents de beneficènc ia, sem pre que la
conducció es verifiqui per com pte dels establiments esmentats i sense
cap pom pa fúnebre pagada per la família dels finats.

Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
Les inhumacions que ordeni l’autoritat judic ial i que s’efectu ïn en la
fossa comuna.

ARTICLE 6 Quot a tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
1. Per reparacions d’urgència i treballs de conser vació i neteja
del cementiri, s’exigirà:
a.

Per cada nínxol.............................. 20,00€

b.

Per cada tomba............................. 11,00€/m2 de tomba

2. Per l’adquisició de nínxols......................... 450,75€/nínxol

ARTICLE 7 Acredit ació i període im positiu
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicïi l’ús
privatiu o l’aprofitament espec ial, moment en què a aquest efecte
coincidirà amb la concessió del dret funerari tot i què es podrà exigir el
dipòsit previ del seu im por t.

ARTICLE 8 Declar ació, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol∙lic itaran la prestació dels ser veis de què es
tracti. La sol∙licitud de permís per a la construcció de mausoleus i
panteons

s’acom panyarà

del

projecte

autoritzats per un facultatiu com petent.

i

la

memòria

corresponents,

2. Cada ser vei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es
notificarà una vegada s’hagi realitzat aquest ser vei, per al seu ingrés
directe a les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala
el Reglament General de Recaptac ió.

ARTICLE 9 Infr accions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificac ió d’infraccions tributàries i de les
sancions que els corresponguin en cada cas, s’ajustar à al que dispos en
els ar ticles 191 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Cor poració en sessió celebrada el 13 de novembre de 2007, entrar à en
vigor i serà aplicable, a par tir del dia 1 de gener de 2008. El seu
període

de

vig ència

es

mantindrà

fins

que

s’esdevingui

modificació o la seva derogació expressa.
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