
 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 
 

 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI 

 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 

amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa 

per la prestació del servei de cementiri. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de la cessió a perpetuïtat d’un nínxol d’un dels 

cementiris municipals (Santa Cristina d'Aro i Romanyà de la Selva). 

 

Article 3. SUBJECTES PASSIUS 

 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei General Tributària, i els sol·licitants de la prestació del servei i els seus 

tutors o representants legals. 

 

Article 4. RESPONSABLES 

 

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una 

infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 

 

Article 5. QUOTA 

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 

següents: 

 

- Nínxols de les files 1 i 4 ............................................................................................................ 1.119,45 € 

- Nínxols de les files 2 i 3 ............................................................................................................ 1.365,48 € 

- Terrenys per a la construcció de tombes i panteons, per m² ........................................................ 791,80 € 

- Expedició de duplicat de títol de propietat..................................................................................... 14,95 € 

- Columbari .................................................................................................................................... 604,85 € 

 

Article 6. ACREDITAMENT 

 

L’obligació del pagament de la taxa neix en el moment en què s'acordi la cessió. 

 

Article 7. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS 

 

S’exigirà l’abonament mitjançant la corresponent liquidació que serà comunicada de forma 

reglamentària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 

 


