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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

 

Article 1.-  Fonament i naturalesa. 

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim Local, el text refós de la Llei 

d’ Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

  

Article 2.- Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació del servei de conservació i neteja del 

cementiri municipal. 

 

Article 3.-  Subjecte passiu. 

 

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de l’autorització i de la realització del 

servei i, si s’escau, els titulars de la concessió concedida. 

 

Article 4.- Responsables. 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors i liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 

supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5.- Exempcions , bonificacions i reduccions. 

 

No es concedirà cap exempció, bonificació no reducció en l’exacció d’aquesta taxa. 
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Article 6.-  Quota tributària. 

La quota tributària es determinarà en l’aplicació de la tarifa següent: 

 OOFF 2017 

Quota anual de conservació i neteja del 

cementiri municipal 

14,30 € 

Concessió de cada nínxol   (75 anys) 919,60 € 

Per concessió de nínxols usats (75 anys) 233,20 € 

Per la transmissió de nínxols 15,00 € 

Concessió de columbari (75 anys) 500,00 € 

Per concessió de columbari usat (75 anys) 250,00 € 

Per la transmissió de columbaris 15,00 € 

 

 

Article 7.- Acreditament. 

 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis 

subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan 

aquests es sol·liciten. 

 

Article 8.-  Infraccions i sancions. 

 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 

corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei 

General Tributària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple el dia 7 de setembre de 1.989, exposada 

al públic mitjançant edicte que es va insertar en el B.O.P. núm. 125 del 16 de setembre de 

1.989, aprovada definitivament pel Ple el dia 23 d’Octubre de 1.989 i publicada en el B.O.P. 

núm. 1.989 del dia 14 de novembre de 1.989. 

Modificada pel Ple del dia 17 de novembre de 1.994, i publicada en el B.O.P. núm. 170 de 31 

de desembre de 1.994. 

 

DILIGÈNCIA. 

La darrera modificació d’aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada definitivament per acord pel 
Ple de la Corporació del dia 30 de desembre de 2016, publicant-se el text íntegre de l’acord i 
la modificació en el B.O.P. núm. Núm. 249 – 31 de desembre de 2016. 

Palau-saverdera, 1 de gener de 2017. 
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Vist i plau        Ho certifico 

L’Alcaldessa         El Secretari 

 

 


