Ajuntament de Vallbona de les Monges

Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la Taxa per prestació del
servei de cementiri local.
Article 1.- Legitimació.
De conformitat amb l’article 20.4.p) 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, i els seus articles 20 a 27, l’Ajuntament de Vallbona de les
Monges estableix la taxa per prestació del servei de cementiri local.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa per prestació del servei de cementiri local les actuacions relatives a la
assignació de nínxols a perpetuïtat i la neteja i conservació del recinte del cementiri municipal.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius, a títol de contribuents, totes les persones físiques o jurídiques, o les entitats a que fa
referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siguin els titulars de
l’autorització concedida.
Article 4.- Responsabilitat.
La responsabilitat, solidària o subsidiària, de l’abonament de la quota es deduirà en els termes previstos en la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5.- Exempcions.
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
b) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.
Article 6.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concepte
A) Assignació de nínxols a perpetuïtat:
Galeries del pavelló 1 i Pavelló 2 (nous)
Nínxol en filera més alta (núm. 4)
Nínxol en filera més baixa (núm. 1)
Nínxol en cada una de les dues fileres centrals (núm. 2 i 3)
Galeries de Sant Cosme i Sant Damià (antics)
Nínxol en filera més alta (núm. 4)
Nínxol en filera més baixa (núm. 1)
Nínxol en cada una de les dues fileres centrals (núm. 2 i 3)
Adquisició Ajuntament drets funeraris nínxols fileres 1 i 4
Adquisició Ajuntament drets funeraris nínxols fileres 2 i 3
B) Neteja i conservació del cementiri (anual)
Titular de nínxol
Titular de panteó
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Quota (€)

350,00
350,00
460,00
280,00
280,00
368,00
102,00
132,00

10,00
25,00
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C) Administració
Duplicat del títol drets funeraris
Canvi de titular de drets funeraris de nínxols, panteons, tombes

5,00
10,00

La tarifa prevista per la neteja i conservació del cementiri tindrà un acreditament anual, de manera que la quota
es satisfarà per cada un dels nínxols o panteons de titularitat del subjecte passiu.
Article 7.- Gestió tributària.
1. La quota tributària prevista per l’assignació de nínxols a perpetuïtat s’haurà de satisfer en els següents
terminis comptadors a partir de la notificació de la concessió al subjecte passiu: si la notificació es produeix
entre el dia primer i el dia 15 de cada mes, des del mateix dia de la notificació fins al dia 20 del següent mes
posterior; si la notificació es produeix entre el dia 16 i l’últim de cada mes, des del mateix dia de la notificació fins
al dia 5 del segon mes posterior; si el dies ad quem d’aquests terminis fos inhàbil, el termini finalitzarà el
següent dia immediat hàbil.
2. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior s’iniciarà el procediment de cobrament en període
executiu, de conformitat amb allò previst en el Reglament General de Recaptació.
3. La quota tributària prevista pel manteniment i conservació del cementiri local té un període impositiu que
coincideix amb l’any natural. El seu acreditament es produeix el primer dia del període impositiu, amb excepció
de la primera o successives assignacions de nínxols per part del subjecte passiu, supòsit en el que es procedirà
a efectuar un prorrateig de la quota en funció dels trimestres naturals de gaudi de la concessió, des del moment
de la seva concessió fins a la finalització del període impositiu anual.
4. Correspon al Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges aprovar el padró anual de subjectes passius de
la taxa pel manteniment i conservació del cementiri local.
5. El període de cobrament de les quotes notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 de març i el dia 30
d’abril, tots dos inclosos. Per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període de cobrament
voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
6. Finalitzat el termini de cobrament en període voluntari, procedirà la incoació del procediment de cobrament en
període executiu, en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació.
7. Es produirà la caducitat de la concessió i conseqüentment la pèrdua de qualsevol dret sobre la tomba,
nínxol o panteó, quan el titular hagi deixat transcórrer quatre anys sense abonar els drets de conservació.
8. Règim d’utilització: Les concessions mencionades en l’article 6è. no podran ésser transmeses per actes
onerosos, essent prohibida, per tal motiu, la seva venda. Tan sols s’admetrà la transmissió dels drets
inherents a la concessió, en els supòsits de successió hereditària.
Qualsevol acte de transmissió que vulneri les prescripcions contingudes en el present apartat, donarà lloc a
l’immediata caducitat de la concessió sense dret a indemnització.
9. L’Ajuntament de Vallbona de les Monges, i sempre a proposta o petició del titular d’una concessió de les
mencionades en l’article 6è., podrà adquirir els drets de la concessió prèvia indemnització.
A aquests efectes, els imports d’indemnització seran el 30% de l’import de la concessió del dret funerari.
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Article 8.- Infraccions i sancions.
En tot el que es refereix a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les mateixes
correspongui, s’aplicarà el Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Disposició Addicional Primera.
El règim de la taxa per la prestació del servei de cementiri local serà el previst en la present Ordenança Fiscal, i
supletòriament resultarà d’aplicació allò previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la normativa
reglamentària que desenvolupi aquestes normes, especialment el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, i el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en
matèria de revisió en via administrativa.
Disposició Transitòria Primera.
L’Ordenança Fiscal número 6, reguladora de la taxa de cementiri municipal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Vallbona de les Monges en data 4 de setembre de 1989, d’acord amb el text aprovat definitivament en la
seva darrera modificació, resta vigent fins al 31 de desembre de 2009.
Disposició Derogatòria Única.
Queda derogada l’Ordenança Fiscal número 6, reguladora de la taxa de cementiri municipal, aprovada pel Ple
de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 4 de setembre de 1989, i les seves successives
modificacions.
Disposició Final Única.
Es fa constar que la present Ordenança número 7, reguladora de la taxa de cementiri municipal, va ser
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 20.10.2009 i publicada al Butlletí Oficial de
la Província de Lleida de data 08.12.2009.
Diligència
Es fa constar que l’anterior Ordenança ha estat modificada per acord de l’Ajuntament Ple que a continuació
s’indica:
Ajuntament Ple: 18.10.2010
Ajuntament Ple: 03.11.2011
Ajuntament Ple: 18.10.2012
Ajuntament Ple: 28.12.2015
Ajuntament Ple: 04.11.2019

BOP: 21.12.2010
BOP: 29.12.2011
BOP: 13.12.2012
BOP: 16.02.2016
BOP: 30.12.2019

Sílvia Solanas Cabestany
La Secretària acctal.
CPISR-1 C
SÍLVIA
SOLANAS
CABESTANY
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Vallbona de les Monges, 31 de desembre de 2019
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