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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 02
TAXA SOBRE LA CONCESSIÓ I EL MANTENIMENT DELS DRETS FUNERARIS, I LA
CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE
ROCALLAURA
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 Regim Local, a l’empara
del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i conforme amb
els acord adoptats entre l’ajuntament de Vallbona de les Monges i l’Entitat Municipal de
Rocallaura el dia 21 de setembre de 2004, l’Entitat Municipal descentralitzada de
Rocallaura estableix la taxa sobre la concessió i el manteniment dels drets funeraris, i la
conservació i el manteniment del Cementiri Municipal que es regira per la present
Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal
com són: la conservació de la base de dades d’assignació de nínxols i la neteja i
conservació del recinte del cementiri.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió dels drets funeraris
que l’Entitat gestiona i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4t. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributaria.
Article 5e. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes:
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes:
Concepte
Tarifa euros
A) Assignació de nínxols
Adquisició nínxols any 1926 (núm. 1-58)
150,00 €
Adquisició nínxols any 1970 (núm. 59-118)
300,00 €
Adquisició nínxols any 2000 (núm. 119 en endavant)
400,00 €
Adquisició EMD nínxols any 1926 (núm. 1-58)
75,00 €
Adquisició EMD nínxols any 1970 (núm. 59-118)
150,00 €
Adquisició EMD nínxols any 2000 (núm. 119 en endavant)
200,00 €
B) Neteja i conservació del cementiri (anual)
Per nínxol i tomba
15,00 €
Per panteó
60,00 €
C) Administració
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Duplicat títol drets funeraris
5,00 €
Canvi de titular de drets funeraris de nínxols, panteons, tombes, etc. 10,00 €
Instal·lació de làpida (per nínxol)
10,00 €
Article 7. Gestió tributària
1. Es produirà la caducitat de la concessió i conseqüentment la pèrdua de qualsevol dret
sobre la tomba, nínxol o panteó, quan el titular hagi deixat transcórrer quatre anys
sense abonar els drets de conservació.
2. Règim d’utilització: Les concessions mencionades en l'article 6è. no podran ésser
transmeses per actes onerosos, essent prohibida, per tal motiu, la seva venda. Tan sols
s'admetrà la transmissió dels drets inherents a la concessió, en els supòsits de successió
hereditària o entre familiars de primer grau.
Qualsevol acte de transmissió que vulneri les prescripcions contingudes en el present
apartat, donarà lloc a l'immediata caducitat de la concessió sense dret a indemnització.
3. L'EMD, i sempre a proposta o petició del titular d'una concessió de les mencionades en
l'article 6è., podrà adquirir els drets de la concessió prèvia indemnització.
A aquests efectes, els imports d'indemnització seran el 30 % de l’import de la concessió
del dret funerari.
Article 8. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributaries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de
la Llei General Tributaria.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per la Junta
Veïnal de Rocallaura en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2006 entrarà en
vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà
aplicable a partir del dia 1 de gener de 2007. El seu període de vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses.
DILIGÈNCIA.- Per la Junta de Veïns de data 28.12.2015, s’aprovà la modificació de
l’article 6, havent-se exposat al públic i sent aprovada definitivament en la mateixa data.

