AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA NÚM. 9.
TAXA SOBRE CEMENTIRIS

Article 1r. Disposició General.
D’acord amb el que determina l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, s’estableix la taxa pel servei de Cementiris.

Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de Cementiris consistent en:
a) Assignació d’espai per a enterrament.
b) Atorgament de permisos de construcció de sepultures, tombes i panteons.
c) Col·locació de làpides.
d) Registre de transmissions.
e) Conservació de nínxols i sepultures i dels espais destinats a aquesta finalitat.
f) Qualsevol altre concepte dels que s’especifiquen a la tarifa d’aquesta Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius i Responsables.
1.- Són subjectes passius en concepte de contribuents, els sol·licitants dels serveis, i en el seu
cas, els titulars de les concessions concedides.
2.- Respondran de les obligacions tributàries dels subjectes passius, les persones o entitats a
què fan referència els arts. 38.1, 39 i 40 de la Llei General Tributària, en els termes que
s’assenyalen en els dits preceptes.

Article 4. Bases i quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Epígraf primer. Conducció de cadàvers
1. Trasllat dins del territori de l’entitat local

30,50

Epígraf segon. Manteniment
Per la conservació i neteja dels nínxols en un any

11,50

Per la conservació de sepultures a terra en un any

31,50

Epígraf tercer. Concessions
Nínxols nous senzills
Filera de baix

950,50
1.267,50

Filera del mig
Filera de dalt

950,50

Nínxols usats

304,50

Lloguer de nínxols per cinc anys

152,50

Columbaris

500,00

Epígraf quart. Autoritzacions
Expedició de títol acreditatius de la concessió
Transmissió o cessió de drets funeraris
Renuncia concessió amb restes a favor de l’Ajuntament

8,00
76,50
100,00

Drets de sepultura i inscripció al registre

12,50

Transmissió o cessió de drets funeraris i inscripció

76,50

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior
es reduiran en un 95% com a màxim.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el
Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF i l’informe vinculant de
serveis socials.

Article 5è. Exempcions.
L’Ajuntament podrà acordar l’exempció subjectiva per a aquells contribuents que hagin estat
declarats pobres de solemnitat o que obtinguin ingressos anual inferiors al salari mínim
interprofessional.

Article 6è. Acreditament.
1.- L’obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud dels serveis regulats per la
present Ordenança.
2.- Quan es tracti de serveis de caràcter continuat, l’obligació neix des que s’inicia
efectivament el servei, i posteriorment el dia 1er. de gener de cada any.

Article 7è. Liquidació i cobrament.
1.- Les concessions seran liquidades al ser sol·licitades i es farà el seu pagament en el
moment de lliurament del títol de drets funeraris.
2.- Anualment es formarà un padró específic o conjunt de recursos, per a la taxa de
conservació i neteja, que serà exposat al públic a l’efecte d’examen i reclamacions.
3.- Les concessions s’entendran caducades si no s’ha sol·licitat la renovació dins dels
dies següents a la data de caducitat d’aquestes. L’Ajuntament restarà facultat per a traslladar
les restes inhumades al lloc assenyalat en el propi Cementiri.
4.- La Corporació Municipal, mitjançant acords o per aprovació d’un Reglament, determinarà
les condicions d’utilització del Cementiri, les característiques de les construccions, forma de
col·locació de làpides i altres objectes, pintures, ets., així com la caducitat de les concessions,
i la forma de revertir a favor de l’Ajuntament.
5.- Els deutes no satisfets seran exigits per la via de constrenyiment.

Article 8è. Infraccions i sancions.
1.- En tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en
la Llei General Tributària i en les disposicions que la completen.

2.- Les infraccions que no constitueixin defraudació seran castigades amb multes per l’Alcaldia
en la forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentaries vigents en matèria
de Règim Local.

DISPOSICIÓ FINAL
1.- S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a l’aplicació
d’Aquesta ordenança.
2.- La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de
la corporació en sessió celebrada el 11 d’octubre de 2018, i definitivament, en no haver-se
presentat cap al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província
núm. 246 de 27 de desembre de 2018, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació;
s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa.

PORTBOU, 29 de desembre de 2018

