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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 

DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GUIXERS 

 

 

ARTICLE 1. Fonament i Objecte 

 

Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 

142 de la Constitució Espanyola, d'acord amb el que es disposa en l'article 106 de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat 

amb el que es disposa en els articles 15 a 27, i 57 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

aquesta Ordenança regula la taxa per la utilització del servei de cementiris del 

Municipi. 

 

ARTICLE 2. Fet Imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de cementiri que es 
detallen a continuació:  

 

Concessió de nínxol del cementiri municipal de Valls, amb una durada de: 

1. El dret funerari sobre sepultures en cap cas pot superar el termini màxim de les 

concessions de domini públic establert a la normativa.  

 

2. L’Ajuntament atorgarà els drets funeraris per a una durada de 50 anys.  

3. Exhaurit el període de concessió, l’Ajuntament, a petició de la persona titular del 

dret extingit o dels seus successors, pot renovar amb una nova concessió el dret 

funerari a la mateixa sepultura mitjançant el pagament dels drets que estableixi 

l’ordenança fiscal corresponent, si s’escau.  

5. La durada dels títols expedits per traspàs de titularitat i dels duplicats de títols 

extraviats només donen drets per al període de concessió, sense que se’n pugui alterar 

la durada total. 
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ARTICLE 3. Subjecte Passiu 

 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les 

entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària que sol·licitin la concessió de l'autorització o la prestació del servei i, en el 

seu cas, els titulars de l'autorització concedida. 

 

ARTICLE 4. Responsables 

 

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres 

persones o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats 

tributaris1 de l'article 35.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre 

subsidiària. 

 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària 

 

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà 

a allò que s'ha fixat, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 

de desembre, General Tributària. 

 

ARTICLE 5. Quota Tributària  

 

La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s'obtindrà per 

aplicació de la següent tarifa: 

 

NÍNXOLS: 
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Concessió de nínxol, 3a fase .................................................................. 278,71 € 

 

ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions 

 

Als efectes de la present taxa no es preveuen exempcions i bonificacions. 

ARTICLE 7. Meritació 

L'obligació de contribuir naixerà quan s'iniciï la prestació dels serveis sotmesos 

a gravamen, entenent-se a tals efectes, que s'inicia la prestació quan se sol·licita 

aquesta. 

 

 

ARTICLE 8. Normes de Gestió 

 

El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu en les oficines municipals o a través 

de transferència bancària en el compte que l'Ajuntament de Guixers estimi, en el 

termini que s'indiqui. 

 

— Tota classe de nínxols o sepultures que per qualsevol causa, quedin 

vacants, reverteixen a favor de l'Ajuntament.  

 

— Amb les concessions s'adquireix el dret de conservació de les restes 

inhumades.  

 

— Quan les renovacions dels nínxols i les sepultures no es realitzi al venciment 

del termini assenyalat, l'Ajuntament, d'ofici i seguint els tràmits legals, es farà 

càrrec de les restes i el seu trasllat a l'ossera general.  

 

— Tots els materials, signes i adorns i altres efectes procedents dels nínxols i 

sepultures, vençuts i desocupats, passaran al magatzem del cementiri, 

l'Ajuntament els donarà la destinació oportuna en benefici dels interessos 

municipals.  
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— La Construcció de mausoleus o panteons familiars estarà subjecta a la 

prèvia sol·licitud de llicències urbanístiques i abonament de les taxes i 

impostos corresponents. 

 

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions 

 

En tot el referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com 

les seves disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l'article 11 el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

ARTICLE 10. Legislació Aplicable 

 

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i la Llei 

8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics. 

 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 

 

La present Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada pel Ple de 

l'Ajuntament en sessió celebrada en data 30 de juny de 2022 entrarà en vigor el dia de 

la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a 

la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 


