Ajuntament de la Vall de Bianya
Ordenança Fiscal núm. 15: Ordenança reguladora de la taxa per servei cementiri i
per manteniment de les instal·lacions
Article 1. 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 es disposa en els articles 15 a 19 i 20-4-p del R.D. Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis de cementiri, objecte d’aquesta
ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis dels cementiris del
municipi que es detallen seguidament:
- Inhumacions.
- Exhumacions.
- Traspàs de titularitat de sepultures.
- Trasllats de restes.
- Lloguer de nínxols.
- Títols de concessions de drets funeraris.
- Manteniment de les instal·lacions.
- I qualsevol altres que, de conformitat amb el Reglament de Cementiri, siguin
convenients o s’autoritzin a instància de part
Article 3. Subjecte passiu
-

En relació als serveis funeraris: Són subjectes passius contribuents els
sol·licitants de la corresponent autorització administrativa.

-

En relació a la taxa per manteniment de les instal·lacions: Són subjectes passius
contribuents els titulars de la sepultura.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
Article 4. Exempcions
Estaran exemptes del pagament del servei d’inhumació i de la taxa de manteniment de
les instal·lacions 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.
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Article 5.- Quota Tributària
1.- L’import de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
a) Cessió de nínxols a 50 anys..................................................................
b) Lloguer de nínxols per any (mínim 2 anys).............................................
c) Dret funerari.................................................................................
d) Expedició de títols funeraris............................................................
e) Conservació anual del cementiri.....................................................

700€
61€
15€
12€
12€

2.- Reversió de drets funeraris a l’Ajuntament:
Els titulars de drets funeraris, tant els permanents com les concessions, en cas que
vulguin desprendre’s dels nínxols, hauran de retornar-los a l’Ajuntament, prèvia petició,
i sempre i quan els deixin nets de restes. L’Ajuntament reintegrarà el 50% de la tarifa
vigent en aquell moment, sempre i quan tingui disponibilitat pressupostària.

Article 6.- Meritament
1. Els serveis funeraris es meriten en el moment de la seva prestació.
2. La taxa de manteniment merita el primer dia del període impositiu.

Article 7.- Període Impositiu
Pel que fa a la taxa de manteniment el període impositiu coincideix amb l’any natural.
Article 8.- 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, estan regulats pel Reglament de
Cementiri.

Article 9.- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’ infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els art. 181 i següents de la Llei
general tributària.
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Article 10.- Vigència
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2013 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

La Vall de Bianya, 13 de desembre de 2012
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