ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Publicat al B.O.P. 30.12-1989
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 de Règim Local, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 y 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 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 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2n Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal
com són: assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o
de sepultures; ocupació d’aquests panteons o sepultures; reducció, incineració;
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels
espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, de conformitat amb el
que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o
s’autoritzin a instància de part.
Article 3r Subjecte Passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de
la realització del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4t Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsable 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 Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa
fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa
comuna.
Article 6è Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Pessetes
1. Concessió a perpetuïtat de nínxols. Cadascun ............................................... 45.000
2. Conservació de cada nínxol, cada any ...........................................................
425

3. Conservació de cada tomba o panteó, cada any ............................................ 4.100
4. Expedició de títols de nínxol, transmissions i duplicats, Per cadascun ........
500
5. Concessió d’un nínxol de lloguer per cinc anys, 6.000 ptes. desglossades en:
El 1r any .......................................................................................................
4.000
Els 4 restants ................................................................................................
500
Article 7è Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicií la realització dels
serveis subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquest efectes, que l’esmentat inici es
produeix quan aquest es sol·liciten.
Article 8è Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
2. En el moment que els sigui concedit el servei es practicarà la liquidació corresponent
que els serà notificada i procedirà el seu ingrés en els terminis establerts en el
Reglament General de Recaptació.
Les quotes dels serveis que tinguin periodicitat anual segons es reflecteix a les tarifes, es
cobraran anualment a través de rebut derivat del padró, en el període que estableixi
l’Ajuntament.
Article 9è Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77
i següents de la Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia
21 de setembre de 1989 i definitivament en sessió del dia 16 de novembre de 1989,
entrarà en vigor el dia 1r de gener de 1990 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.
MODIFICACIONS
B.O.P núm. 313 – 31.12.1990
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 d’octubre de 1990, sobre la modificació de
les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 1991, es públic
el text íntegre de les dites modificacions, de conformitat amb el propi acord i el que
disposa l’article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.
Primer.- Aprovar provisionalment les següents modificacions de les ordenances fiscals
vigents el 1990:
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 6è Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

1. Concessió a perpetuïtat de nínxols. Cadascun
2. Conservació de cada nínxol, cada any
3. Conservació de cada tomba o panteó, cada any
4. Expedició de títols de nínxol, transmissions i duplicats, Per cadascun
5. Concessió d’un nínxol de lloguer per cinc anys, 6.000 ptes. desglossades
en: El 1r any
Els 4 restants

Pessetes
50.000
475
4.500
500
6.000
500

B.O.P núm. 314 bis – 31.12.1992
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 19 de novembre de 1992, sobre establiment i
modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
1993, es publica el text de les dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el
que disposa l’article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 6è Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Concessió a perpetuïtat de nínxols. Cadascun
Conservació de cada nínxol, cada any
Conservació de cada tomba o panteó, cada any
Expedició de títols de nínxol, transmissions i duplicats, Per cadascun
Concessió d’un nínxol de lloguer per cinc anys

Pessetes
50.000
600
6.000
1.000
8.000

B.O.P núm. 313 – 31.12.1993
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició publica de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18 de novembre de 1993 sobre establiment o
modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
1994, a quedat elevat a definitiu, i es publica el text de les dites modificacions, de
conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
Modificació d’ordenances fiscals per a 1994
Primer.- Modificacions de les ordenances fiscals vigents, que entraran en vigor el dia 1
de gener de 1994 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 6è Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Concessió a perpetuïtat de nínxols. Cadascun
Conservació de cada nínxol, cada any
Conservació de cada tomba o panteó, cada any
Expedició de títols de nínxol, transmissions i duplicats, Per cadascun
Concessió d’un nínxol de lloguer per cinc anys

Pessetes
50.000
700
6.000
1.000
8.000

B.O.P núm. 312 – 30.12.1995
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 17 de novembre de 1995, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1996, ha quedat elevat a definitiu i es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, Reguladora de les hisendes locals.
I) Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals, entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1996 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 6è Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Concessió a perpetuïtat de nínxols. Cadascun
Conservació de cada nínxol, cada any
Conservació de cada tomba o panteó, cada any
Expedició de títols de nínxol, transmissions i duplicats, Per cadascun
Concessió d’un nínxol de lloguer per cinc anys

Pessetes
52.000
728
6.240
1.000
8.320

II) Les quotes que resultin d’aplicar les modificacions aprovades, s’han d’entendre que
deriven de les bases imposables generals vigents el 17 de novembre de 1995.
Si per a l’any 1996, per llei de pressupostos generals de l’Estat o normes similars, es
modifiquessin aquestes bases de manera general, s’ajustarien les ordenances per
absorbir dites modificacions.
B.O.P núm. 314 – 31.12.1996
No havent produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18 d’octubre de 1996, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1997, ha quedat elevat a definitiu, i es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals:
Modificacions d’Ordenances Fiscals per a 1997.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1997 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 6è Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Concessió a perpetuïtat de nínxols. Cadascun
Conservació de cada nínxol, cada any
Conservació de cada tomba o panteó, cada any
Expedició de títols de nínxol, transmissions i duplicats, Per cadascun
Concessió d’un nínxol de lloguer per cinc anys

Pessetes
53.875
755
6.465
1.000
8.620

B.O.P núm. 313 – 31.12.1997
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 13 de novembre de 1997, sobre modificació de

determinades Ordenances Fiscals per a 1998, ha quedat elevat a definitiu. Es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes locals.
Modificació d’Ordenances Fiscals per a 1998.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1998, i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa.
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 6è Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Pessetes
1. Concessió a perpetuïtat de nínxols (inclou la conservació fins 31 de
desembre de l’any de la concessió). Cadascun
2. Conservació de cada nínxol, cada any
3. Conservació de cada tomba o panteó, cada any
4. Expedició de títols de nínxol, transmissions i duplicats, Per cadascun
5. Concessió d’un nínxol de lloguer per cinc anys (inclou conservació)

55.000
785
6.725
1.000
9.000

B.O.P núm. 290 – 4.12.1998
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 27 de novembre de 1998, va acordar:
Primer .- Ratificar la modificació provisional per a l’exercici de 1999 i següents de les
Ordenances Fiscals acordada pel Ple del dia 18 de setembre de 1998, que modifica les
quotes que queden fixades en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL

Concessió de nínxols
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols per 5 anys inclosa la conservació

Pessetes
56.550
810
6.925
1.030
9.275

B.O.P núm. 280 – 23.11.1999
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 12 de novembre de 1999, va aprovar,
provisionalment, la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals vigents,
proposant un increment igual a l’IPC, previst en un 2%, més l’increment que
representarà prestar el servei de recollida d’escombraries diàriament.
L’exposició pública es farà mitjançant edictes al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis durant un període de trenta dies, per tal que puguin
formular-se reclamacions o suggeriments, amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi,
l’aprovació provisional esdevindrà definitiva.
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats

Pessetes
57.680
825
7.066
1.050

Lloguer nínxols per 5 anys inclosa la conservació

9.460

B.O.P núm. 48 – 25.02.2000
El Ple de l’Ajuntament a la sessió extraordinària realitzada el dia 14 de febrer de
2000 va provar provisionalment la modificació de les tarifes de l’ordenança fiscal
número 7 reguladora de la taxa pel Cementiri municipal, que a continuació es
relacionen:
Pessetes
Concessió de nínxols de nova construcció
100.000
Concessió de nínxols vells o ja existents
75.000
Conservació, a l’any i per cada nínxol
1.000
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
7.500
Expedició títols, transmissions i duplicats
1.100
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
12.000
La qual cosa es fa públic per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província- qui tingui interès directe, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei
39/1988, pugui examinar l’expedient i presentar les reclamacions que cregui oportú de
formular. Transcorregut aquest període sense haver-se presentat reclamacions, l’acord
d’aprovació provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de realitzar cap més tràmit.
B.O.P 311-28.12.2000
Dins el termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació d’algunes
tarifes de les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2001,
no s’han presentat reclamacions.
Per la qual cosa, de conformitat amb el que preveu l’article 13.3 de la Llei 39/88, de 18
de desembre reguladora de les Hisendes Locals, queden aprovats definitivament els
acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 16 de
novembre de 2000, del següent contingut:
Aprovar provisionalment la modicifació d’algunes les tarifes de les ordenances fiscals
per l’exercici de 2001, les quals quedaran en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
- expedició títols, transmissions i duplicats

Pessetes
1.500

B.O.P núm. 305 - 21.12.2001
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2000 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenançes fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
gener de 2002.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2002, - expressades en euros queden en la forma següent:

TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat

Euros
751,25
450,75
7,20
45,10
12,00
72,15

COMISSIÓ DE GOVERN 7/3/2002
Entre altres es pren el següent acord:
Per la unanimitat dels assistens s’acorda de prorrotejar per trimestres, el primer
pagament de la tarifa de lloguer de nínxols que es recull a l’ordenança fiscal número 7,
que estableix aquesta en 72,15 euros per any i unitat.
B.O.P núm. 311 - 28.12.2002
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2002 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenançes fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
gener de 2003.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2003, -expressades en eurosqueden en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat

Euros
779,80
467,90
7,50
46,85
12,50
75,00

B.O.P núm. 313 - 31.12.2003
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 10 de novembre de 2003 va aprovar provisionalment

la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r
de gener de 2004.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2004, queden en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat

Euros
811,00
487,00
7,80
48,80
13,00
78,00

B.O.P núm. 314 - 31.12.2004
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 17 de novembre de 2004 va aprovar provisionalment
la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r
de gener de 2005.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2005, queden en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat

Euros
851,55
511,35
8,20
51,25
13,65
82,00

B.O.P núm. 312 - 30.12.2005
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 16 de novembre de
2005 va aprovar provisionalment la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que
hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2006.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2006, queden en la forma següent:

TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
Trasllat despulles, per cadascun

Euros
887,31
532,82
8,54
53,40
14,22
85,44
50,00

B.O.P núm. 269 – 10.11.2006
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 30 d’octubre de 2006 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2007 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen:
- Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Núm. 3 : reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Núm. 6 : reguladora de la taxa llicències obertura establiments.
- Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
- Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
- Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
- Núm. 11 : reguladora de la taxa de llicències urbanístiques.
Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà
definitiu i les modificacions s’entendran aprovades definitivament.
B.O.P núm. 311 – 29.12.2006
En Compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Rea Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 30 d’octubre de 2006
va aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals que
hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2007.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici del 2007, queden en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció

Euros
913,90

Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
Trasllat despulles, per cadascun

548,25
8,80
55,00
14,65
88,00
51,50

B.O.P núm. 306 – 22.12.2007
En Compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Rea Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 12 de novembre de
2007 va aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals
que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2008.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici del 2008, queden en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
Trasllat despulles, per cadascun

Euros
1005,30
603,08
9,68
60,50
16,12
96,80
56,65

B.O.P núm. 264 – 03.11.2008
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen:
- Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Núm. 3 : reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Núm. 6 : reguladora de la taxa llicències obertura establiments.
- Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
- Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
- Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
- Núm. 11 : reguladora de la taxa de llicències urbanístiques.
Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició

pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà
definitiu i les modificacions s’entendran aprovades definitivament.
B.O.P núm. 306 – 22.12.2008
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 va aprovar la
modificaió d’algunes de les tarifes de les ordenances fiscals, havent-se portat a terme
informació pública i resltes les al.legacions presentades (Ple del dia 18/12/2008), les
tarifes que seran vigents per l’exercici de 2009 i següents seran les que s’indiquen:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
Trasllat despulles, per cadascun

Euros
1.045,51
627,20
10,07
62,92
16,76
100,67
58,92

B.O.P de 11.11.2010
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 3 de novembre de 2010 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2011 i següents


La modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
-



Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

La imposició i ordenació de les següents ordenances:
-

Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic loal per les empreses de transport d’energia elèctrica.
Reguladora del servei d’atenció domiciliària.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions els acords de caràcter provisional
esdevindran definitius quedant aprovades definitivament tant les modificacions com les
imposicions i ordenacions de les noves ordenances.

B.O.P de 30.12.2010
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 3 de novembre de 2010 va aprovar
provisionalment:
 La modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals, i
 La imposició i ordenació de les ordenances següents:
- Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic loal per les empreses de transport d’energia elèctrica, i
- Reguladora del servei d’atenció domiciliària.
havent-se portat a terme informació pública dels citats acords plenaris sense que s’hagin
formulat al·legacions, pel que els acords provisionals han esdevingut definitius, i-en
conseqüència- les tarifes que seran vigents per l’exercici 2011 i següents seran les que
s’indiquen:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
Trasllat despulles, per cadascun

Euros
1.076,87
646,01
10,37
64,80
17,26
103,69
60,68

B.O.P de 14.11.2011
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 9 de novembre de 2011 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 3: reguladora de l’impost sobre construccions
Núm. 4: reguladora de l’impost sobre increment valor terrenys
Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 10: Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 11: Taxa de llicències urbanístiques.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat

reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.
B.O.P de 28.12.2011
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 10 de novembre de 2011 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2012 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa;
S’aprova definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de els ordenances fiscals
per l’exercici del 2012 i següents, en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
Trasllat despulles, per cadascun

Euros
1.109,18
665,39
10,68
66,74
17,78
106,80
62,50

B.O.P de 14.11.2012
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.

B.O.P de 31.12.2012
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2013 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa es fan públiques les tarifes de les ordenances fiscals que seran vigents per
l’exercici del 2013 i següents, que queden en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
Trasllat despulles, per cadascun

Euros
1.142,45
685,35
11,00
68,74
18,31
110,00
64,37

B.O.P de 16.10.2014
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 25 de setembre de 2014 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 7 : reguladora de la taxa per cementiri municipal
Núm. 8 : reguladora de la taxa recollida d’escombraries

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.

B.O.P de 16.12.2014
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 de setembre de 2014 va aprovar
definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2015 i següents, que queden en la forma següent:
TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de nínxols de nova construcció
Concessió de nínxols vells o ja existents
Conservació, a l’any i per cada nínxol
Conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat
Expedició títols, transmissions i duplicats
Lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat
Trasllat despulles, per cadascun

Euros
1.142,45
685,35
11,00
68,74
5,00
110,00
64,37

