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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
FUNERÀRIS DE CASTELLVELL DEL CAMP
Article 1.- Fonament Legal
Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 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, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació dels Serveis Funeraris a Castellvell del Camp.
Article 2.- Naixement de l’Obligació
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o
la realització de l’activitat, si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu
import total o parcial, conforme a l’article 46 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.
Article 3.- Obligats al Pagament
Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats
pels quals s’hagi de satisfer tal pagament.
Article 4.- Quantia
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:
1.- Lloguer de la Sala de Vetlla.- 250 € per servei
2.- Realització Serveis Funeraris al Cementiri Municipal.- 200 € per servei.
Article 5.- Cobrament
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o
la realització de l’activitat.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import
corresponent.
El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació.
Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment de constrenyiment.
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Disposició addicional
Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança no es gravaran amb
l’IVA.
Disposició final
L’acord d’establiment d’aquest preu públic va ser adoptat i la seva ordenança va
ser aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 de febrer
de 2014, i començarà a regir a partir de la posada en marxa de la sala de vetlles, i
seguirà en vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per
l’Ajuntament de Castellvell del Camp.
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