ORDEN ANÇ A FISC AL
TAX A PER L A CONDUCCIÓ DE C AD ÀV ERS
I ALTRES SERVEIS FUNER ARI S
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.p de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri mpal.,
la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes
contingudes a l’art.4 d’aquesta ordenança fiscal.
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Article 3r. 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 4t. Quantia
1.- La tarifa d'aquesta taxa serà de 22,78 euros per servei.
Article 5è. Obligació al pagament
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es
realitzi qualsevol dels serveis especificats en l'annex corresponent.
2.- El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de presentar, al qui estigui obligat
a realitzar-lo, la factura corresponent.
3.-Els deutes per taxes poden exigir-se pel procediment administratiu d’apremi, segons
estableix l’article 47.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
Article 6è. Gestió
Els interessats a qui se'ls presti algun dels serveis esmentats en aquesta ordenança hauran
de presentar en aquest municipi una sol.licitud on s'expressi el servei en qüestió.
Article 7è. Revisió de preus
Les tarifes regulades en la present ordenança, s´incrementaran anualment en funció de
l´augment de l´IPC de Catalunya.
Disposició final:
La present Ordenança Fiscal aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 29 de desembre de 2008, regirà a partir de l’1 de gener de 2009 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

