ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
CEMENTIRI
ARTICLE 1. Fonament Legal i Naturalesa
En ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola,
d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb el que disposen els articles
15 a 27, i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Ordenança regula la taxa
per la utilització dels nínxols de titularitat municipal.

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa el lloguer i concessió a perpetuïtat de nínxols
de titularitat municipal al cementiri de Peracamps, i qualsevol altre servei que de
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
siguin convenients o s’autoritzin a instància de part.

ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius els sol·licitants de la concessió de l’autorització, o de la
prestació del servei i si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.

ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb d’altres persones o
entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de
l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s’estarà al que
estableixen, respectivament, els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.

ARTICLE 5. Exaccions Subjectives
Estaran exempts del pagament de la taxa els serveis que es realitzin arran
d’enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es
verifiqui per compte dels establiments esmenats i sense cap pompa fúnebre pagada
per la família dels finats.

ARTICLE 6. Quota
La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtindrà per aplicació
de la següent tarifa:
NÍNXOLS:
- Concessió a 30 anys nínxol 1a fila:
- Concessió a 30 anys nínxols 2a fila:
- Concessió a 30 anys nínxols 3a fila:

700,00 €
900,00 €
900,00 €

- Lloguer de nínxol per 5 anys:

300,00 €

Rescat de nínxols per l’Ajuntament. S’abonarà el 50 % dels preus de concessió
segons l’ordenança vigent del moment del rescat.
Rescat de nínxols de l’Ajuntament en concessions temporals i lloguers. S’abonarà el
que resulti d’aplicar la fórmula següent:
- Taxa vigent en el moment del rescat X anys restants X 25% nombre d’anys de la
concessió.

ARTICLE 7. Meritació
La taxa es meritarà des del mateix moment en què es sol·liciti l’autorització o el servei
que es pretén, que és quan neix l’obligació de contribuir.

ARTICLE 8. Autoliquidació i Ingrés
Els subjectes passius de la taxa estaran obligats a practicar operacions
d’autoliquidació tributària i a realitzar l’ingrés del seu import quan sol·licitin la prestació
dels serveis del que es tractin.
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu a les oficines municipals o a través de
transferència bancària.

ARTICLE 9. Manca de Pagament de Rebuts
Per a aquelles quotes i rebuts que no puguin cobrar-se, s’aplicarà el que estableix el
Reglament General de Recaptació.

ARTICLE 10. Infraccions i Sancions

Pel que fa a infraccions i sancions, s’aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la
desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i romandrà en vigor fins que s’acordi la seva
modificació o derogació.

