AJUNTAMENT DE PAÜLS

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
REGULADORA DE TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS FUNERARIS
DE CARÀCTER LOCAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per serveis en el cementiri municipal i altres serveis fúnebres de caràcter
local que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal
i altres serveis funeraris especificats en les tarifes contingudes a l’article 6è. de la present
Ordenança.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que
constitueixen
el
fet
imposable
de
la
taxa.
Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran
de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en
el registre de contribuents.
Article 4t.- Responsables.
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels tributs
i altres ingressos locals de dret públic.2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia
audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributari.
5è.- Quota tributària.
La quantia de la taxa vindrà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:
1. Cessió de drets funeraris sobre terrenys i sepultures a 50 anys
Cessió nínxols nous Fila 1a, 500.00 €
Cessió nínxols nous Fila 2a, 700,00 €
Cessió nínxols nous Fila 3a, 600,00 €
Cessió columbari nou Fila 1a, 300,00 €
Cessió columbari nou Fila 2a, 500,00 €
Cessió columbari nou Fila 3a, 400,00 €
2.- Serveis funeraris
Inhumació en nínxol, 50,00 €
Exhumació en nínxol, 50,00 €
3.- Conservació del cementiri
Drets conservació per nínxol, 7,50 € anuals
Drets de conservació per columbari, 6,00 € anuals
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4.- Expedició de títols
Canvi titular, 50,00 €
Duplicat títol, 25,00 €
Article 7è.- Acreditació i període impositiu.
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1, 2 i 4, relatius a actuacions singulars dels
serveis municipals, la taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei amb l’obligació de
dipositar prèviament l’import en el moment d’efectuar la sol·licitud del servei.
2. En els supòsits contemplats en l’epígraf 3, el meritament tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l’any natural, essent la quota irreductible.
Article 8è.- Normes de gestió i recaptació.
La taxa amb excepció de l’epígraf 3, s’exigirà en règim d’autoliquidació
Quan se sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
Pel que fa l’epígraf 3, les quotes anuals es gestionaran pels serveis de Base Diputació
mitjançant rebut durant el termini fi xat en el calendari de cobrament.
Article 9è.- Notificacions de les taxes.
La notificació del deute tributari en els supòsits de sol·licitud del servei contemplats en
aquesta Ordenança serà practicada a l’interessat, en el moment en que és presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. No obstant, si una vegada
verificada l’auto liquidació resultés incorrecta, es procedirà a la pràctica de la liquidació
complementària.
En els supòsits de meritament periòdic, una vegada notificada l’alta en el registre de
contribuents a través de la pròpia autoliquidació, es procedirà a la notificació col·lectiva per
edictes.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades
en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret
públic, Llei General Tributària i demés disposicions d’aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Paüls, en sessió
duta a terme el dia 30 de setembre de 2020 i va esdevenir aprovada definitivament
transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hi haguessin produït al·legacions.
Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
*Entra en vigor a partir del 13 d’octubre de 2021
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