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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRI MUNICIPAL.
Article 1.
Fonament i naturalesa
Fent 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 d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial
decret 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 la prestació dels serveis del cementiri municipal, que s’ha de regir per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu
l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2.
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el
cementiri municipal i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en
les tarifes contingudes a l’article 5 de la present Ordenança.
Article 3.
Subjectes passius
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 33 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.
Article 4.
Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la
determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer
per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 5.2 d’aquesta Ordenança
es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin
escassa capacitat econòmica.
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Article 5.
Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Concessió nínxol simple 1.060,00 Euros.
- Concessió nínxol doble 2.120,00 Euros.
2. Manteniment, amb una quota anual de 20.-€/nínxol.
3. Expedició de títols de concessió de dret funerari:
- Per l’expedició de títol nou o canvi de titularitat: 5,29.-€
- Per l’expedició de títol duplicat: 10,00.-€
En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el
punt anterior es reduiran en un 50%.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que
facilitarà l’Àrea de serveis socials, adjuntant còpia de l’última declaració de
la Renda.
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de
Serveis Socials.
Article 6.
Acreditació i període impositiu
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels
serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat
inici es produeix quan aquests se sol·liciten, excepte el manteniment, que es
cobrarà anualment.
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es
tracti.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, per al seu
ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació i sempre abans d'ésser
retirada l'oportuna llicència.
3. El cobrament de la quota de manteniment, amb caràcter anual,
s’efectuarà mitjançant un rebut derivat del padró i podrà aparèixer refosa
en altres tributs.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via
administrativa de constrenyiment.
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En el supòsit de conservació de cementiri, l’acreditament tindrà lloc l’1 de
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. La quota
anual és irreduïble.
Article 7.
Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Tarragona, les
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions
que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions
representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la
seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon
als Municipis de la província de Tarragona que delegaren les seves
facultats en la Diputació.
Article 8.
Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei
General Tributària i la seva normativa de desenvolupament .
Vigència
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del primer de gener de 2013 i
continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
DILIGÈNCIA: Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
l'Ajuntament de Castellvell del Camp en sessió de data 30 d’octubre de 2012,
sense que s'hagin presentat al·legacions, ha esdevingut aprovada
definitivament, essent publicada en el BOPT núm. 288, de data 15 de
desembre de 2012.
Modificat parcialment pel Ple de 05 de novembre de 2013 ha quedat aprovada
definitivament i se publicat el text en el BOPT núm. 299 de 31 de desembre
de 2013.
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DILIGÈNCIA: Aquesta Ordenança va ser modificada en el Ple de 25 de
setembre de 2014 i es va publicar la seva aprovació provisional en el BOPT
número 230 de 7 d’octubre de 2014 i la seva aprovació definitiva en el BOPT
número 267 de 20 de novembre de 2014, entrant en vigor a partir de l’1 de
gener de 2015.
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