Entitat Municipau
Descentrali zada
de Betren

ANUNCI
Per Acord de la Junta Veïnal de l’EMD de Betren del dia 19 de febrer de 2015 ha estat
aprovada inicialment l’Ordenança Fiscal – Taxa de Cementiri Municipal, s’ha exposat
al públic pel termini de trenta dies en el B.O.P. de Lleida nº 49 de data 12 de març de
2015, en el taulell d’anuncis i en la web municipal.
Durant el termini d’exposició publica de l’aprovació inicial no s’ha presentat cap
d’al·legació ni reclamació considerant-se aprovada definitivament.
Es procedeix a la publicació del text íntegre de la mateixa:
“ORDENANÇA FISCAL - TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 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 al 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aquesta Entitat estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat
RD Legislatiu.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial de l’espai en el cementiri
municipals de Betren, per la concessió de nínxols.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió i, si s’escau, els
titulars de la concessió.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària
Conservació i neteja
1.- Nínxols ..................................... 5,18 €
Concessió administrativa nínxols
1. Títols nínxols:
Títols nínxols a 50 anys ............................................ 1.500€
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Són concessions d’ús per un termini de 50.
Article 6è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’adjudica la concessió
administrativa del nínxol.
Quan al servei de conservació de cementiri la taxa s’acredita l’1 de gener de cada any i
el període impositiu coincidirà amb l’any natural.
Article 7è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una
vegada s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques
municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació.
3. El dret funerari en règim de concessió o arrendament, i que és adquirit mitjançant el
pagament dels drets que en cada cas assenyali la present ordenança fiscal, amb
subjecció als drets i a les obligacions que, així mateix, s’estableixin, caducarà i
revertirà a l’Entitat.
Article 8é. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i 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 complementin i la desenvolupin. s’ajustarà al que disposen els
articles 77 i següent de la Llei General Tributària.”
Vielha, 30 d’abril de 2015
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