EDICTE núm. 9/2014
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, l’article 111
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 178.2 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, es fa públic que l’expedient i els acords del Ple de l'Ajuntament del dia 08-042014, d'aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de la taxa dels cementiris
municipals, amb vigència des de la publicació del present anunci, han estat exposats al
públic en legal forma, sense que s’hagin presentat reclamacions, cosa per la qual els acords
provisionals han esdevingut definitius.
A continuació es reprodueix de forma íntegra el text resultant de la nova ordenança
definitivament aprovada:
"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
1. En exercici de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la Constitució
Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim
local, i de conformitat amb el que disposen els articles 57 i 20.4.p del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la taxa pels cementiris locals que
es regirà per la normativa vigent en cada moment i per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’assignació mitjançant drets funeraris d'espais al
cementiri públic per a enterraments.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les Entitats a les
que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
sol·licitants i, si s'escau, els titulars dels drets o autoritzacions concedides.
Article 4t. Responsables
1. Les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General
Tributària, respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu.
2. Les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 43 de la Llei General
Tributària, respondran subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu.
Article 5è. Exempcions subjectives
1. Estaran exempts:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa
fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterrament de cadàvers de pobres de solemnitat
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Per 50 anys sobre nínxols

1.000,00 €/unitat

Article 7è. Meritació
1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen, en aquest cas l’atorgament del respectiu dret funerari per part de
l’Ajuntament.
Article 8è. Gestió, liquidació i ingrés
1. Tot interessat en accedir als drets funeraris sobre qualsevol nínxol als cementiris
municipals haurà de presentar la prèvia petició i l’Ajuntament resoldrà motivadament sobre la
petició presentada, aprovant en el mateix moment la liquidació de la present taxa.
2. L’exercici de les facultats que corresponen a aquest Ajuntament la gestió, liquidació,
inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió d’aquesta
exacció, podrà ser delegat per l’Ajuntament en altres organismes d’acord amb la
normativa vigent.
Article 9è. Infraccions i sancions
1. En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a aquesta Ordenança o
normativa reguladora de l’exacció, d’acord amb el que es preveu a l’article 11 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, s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions regulat
a la Llei General Tributària i a les disposicions que la complementen i desenvolupen.
Article 10è. Altres normes
1. Per a qualsevol tipus de transmissió dels drets funeraris atorgats caldrà a prèvia
acceptació expressa o aprovació per part de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es

facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al BOP
de Lleida i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expresses."
Contra l’aprovació de la nova ordenança fiscal aprovada, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província. Això s'entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que
s’estimi procedent.
El Pont de Bar, 17 de juny de 2014
L'ALCALDE,
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