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CAPITOL X.- COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Article 18è.- COL·LABORACIÓ PER INICIATIVA CIUTADANA
1.- Els propietaris o els titulars afectats podran constituir-se en Associació
administrativa de contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o
l'ampliació de serveis, comprometent-se a sufragar la part que correspongui
aportar a l'Ajuntament, a més de la que els hi pertoqui, quan la situació financera
municipal no permeti destinar-hi recursos.
Article 19è.- COL·LABORACIÓ EN INICIATIVA MUNICIPAL
1.- Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
l'ampliació de serveis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en
Associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de
l'acord d'ordenació de les Contribucions especials.
2.- Per a la constitució de les Associacions administratives de contribuents a què es
refereix l'article anterior, l'acord s'haurà de prendre per la majoria absoluta dels
afectats, sempre que representin, almenys, els dos terços de les quotes que s'hagin
de satisfer.
CAPITOL XI.- RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
Article 20è.- RECAPTACIÓ
Per a la recaptació de les Contribucions Especials es procedirà segons el que
estableix pels ingressos directes la Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
Article 21è.- INFRACCIONS I SANCIONS
1.- En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les
sancions que hi corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
2.- La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament
de les quotes liquidades no prescrites.
CAPITOL XII.- REMISSIÓ NORMATIVA
Article 22è.- REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà la
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, la Llei General Tributària i
disposicions que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigència prèvia publicació del seu text íntegre en el
BOP el dia 1 de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva
modificació o derogació.
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DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple el dia 27 de setembre de 1989,
exposada al públic mitjançant anunci publicat al BOP núm. 136 de data 12
d'octubre de 1989, i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i publicada, després
d'elevació a aprovació definitiva, en el BOP de data 14/12/89.
La darrera
modificació fou aprovada pel Ple el dia 31 de març de 2006 i exposada al públic,
després de l’elevació a aprovació definitiva mitjançant anunci publicat al BOP núm.
122 de data 27 de juny de 2006.
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ORDENANÇA FISCAL NUM 9
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE CEMENTIRI
Article 1r.- FONAMENT LEGAL
D'acord amb el que preveuen els arts. 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, en concordança amb la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics,
s'estableix la taxa pel servei de conservació de cementiris.
Article 2n.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació dels serveis propis del cementiri
municipal: Concessió de sepultures, nínxols i osseres, de terrenys per a mausoleus i
panteons, de permisos de construcció de mausoleus i panteons i de col·locació de
làpides. Transmissions, inhumacions, trasllat de restes i conservació de sepultures.
Article 3r.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR I SUBJECTE PASSIU
La obligació de contribuir neix quan s’iniciï la prestació dels serveis sol·licitats, però
l'abonament de la quota en les sol·licituds de qualsevol tipus de concessió o permís
es realitzarà en el moment de presentar la sol·licitud que ha d'iniciar la tramitació
corresponent.
Són subjectes passius les persones que sol·licitin els serveis del cementiri municipal
i, en el cas de la taxa per conservació, els titulars de concessions.
En els casos d'inhumacions i trasllat de restes, per l'oficina gestora es practicarà la
corresponent liquidació que serà notificada individualment als interessats, amb
indicació del termini d’ingrés i recursos procedents.
Article 4t.- MERITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU EN LA PRESTACIÓ DE
CONSERVACIÓ DE SEPULTURES
La taxa en la modalitat de conservació de nínxols, sepultures, mausoleus,
panteons, terrenys per a la seva construcció i osseres es merita el primer dia del
període impositiu, que llevat del cas de primera adquisició de concessió, coincideix
amb l'any natural.
Article 5è.- GESTIÓ EN LA MODALITAT DE CONSERVACIÓ DE SEPULTURES
La recaptació de les quotes anuals es realitzarà dins de cada exercici mitjançant el
sistema de padró fiscal, que estarà format per totes les sepultures, ja siguin
nínxols, panteons, mausoleus, sepultures o osseres en concessió del cementiri
municipal subjectes a l'Impost.
Les altes, baixes o modificacions del padró o matrícules produiran per:
a) Expedició de nova concessió.
b) Renúncia o transmissió dels drets funeraris, amb autorització municipal.
c) Declaració de caducitat i rescat de la concessió de drets funeraris, de conformitat
a la present Ordenança i a la reguladora del servei.
Article 6è.- BASE IMPOSABLE I QUOTA
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Constitueix la base imposable la naturalesa dels serveis a prestar i les quotes es
determinen per aplicació a les següents tarifes:
CONCEPTE
1.-Concessió de sepultures: 50 anys

€
Més de 5 anys de construcció

Nínxols 1r i 4t pis
Nínxols 2n i 3r pis
Nínxols 5è pis
Ossera
2.- Concessió de terrenys per sepultures:
Mausoleus o panteons
3.- Permisos per construcció:
Sepultures, mausoleus o panteons
Col·locació de làpides
4.- Transmissions de concessions i permisos
5.- Inhumacions:
En sepultures
En mausoleus o panteons
En nínxols
6.- Trasllat de restes
7.- Conservació anual:
De sepultures, mausoleus i panteons
De nínxols
D’osseres
8.- Expedició de títol
9.- Lloguer de nínxols

€
Menys 5 anys de construcció

655,00
701,75
601,75
100,75

745,00
795,00
680,00
-2.071,91
40,41
4,17
8,34
267,52
234,15
200,51
53,45
50,00
20,00
5,00
20,00
1/3 de la tarifa 1

Les concessions a perpetuïtat s'atorgaran d'acord a la Ordenança reguladora del
servei, establint que la concessió administrativa a perpetuïtat és de 50 anys
Article 7è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Estaran exempts del pagament de la taxa els contribuents en que concorri alguna
de les circumstàncies següents:
a) Enterrament dels pobres de solemnitat morts al Municipi.
b) Les inhumacions ordenades per l'autoritat judicial en fossa comú.
Als contribuents que es trobin en situació d'atur que no rep subsidi i no comptin
amb cap tipus d'assegurança de serveis funeraris i previ acord al respecte,
l'Ajuntament podrà acordar una bonificació de fins el 90%.
Article 8è.- CONCESSIONS
1. S'entendrà caducada tota concessió o llicència temporal quina renovació no es
sol·liciti dintre els tres anys següents a la data de la seva finalització, quedant
facultat l'Ajuntament per a traslladar els restes en el lloc designat a tal efecte del
Cementiri, prèvia la tramitació senyalada en l'apartat següent.
2. Tractant-se de concessions, si transcorren més de deu anys a comptar de l'últim
pagament de drets i els titulars de la concessió o els seus hereus no haguessin
renovat la concessió i satisfet els nous drets pels períodes posteriors, l'Ajuntament
els requerirà personalment si fossin coneguts o si no, per edicte al Butlletí Oficial de
l'Estat i la Província i en un periòdic, expressant nom de l'últim titular, tipus del dret
i número. Transcorregut seixanta dies del requeriment, es formalitzarà un nou avís
en la mateixa forma, per altres trenta dies amb prevenció de que si no es renoven
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les concessions i s'abonen els drets corresponents, l'Ajuntament queda autoritzat
per a disposar de la sepultura, traslladant els restes al lloc designat a l'efecte en el
Cementiri Municipal.
A petició del titular de la concessió, l’Ajuntament podrà acordar el seu rescat amb
l’abonament del 70%, com a màxim de la taxa vigent. D’aquest import,
l’Ajuntament descomptarà els costos de reparacions, si foren necessàries. En les
concessions d’antiguitat superior a 20 anys, l’import màxim del rescat serà del
60%.
Article 9è.- REMISSIÓ NORMATIVA
Pel que fa a la qualificació de les infraccions a l'Ordenança, així com a la
determinació de sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el
Text Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament per a la
Llei General Tributària i les disposicions que complementen i desenvolupen.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicarà el
Text Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament, la Llei
General Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL I
En les matèries no previstes expressament en aquesta ordenança s’estarà al que
preveu el reglament de policia mortuòria vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL II
Liberalitzats els serveis funeraris pel Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre
mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat
econòmica; aprovada a Catalunya la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis
funeraris i entrada en vigor l'Ordenança general de serveis funeraris de
l'Ajuntament de Campdevànol, totes les referències efectuades en el text d'aquesta
Ordenança a la l'empresa adjudicatària dels serveis funeraris d'aquesta localitat,
s'entendran realitzades a les empreses de serveis funeraris que disposin de la
corresponent llicència municipal.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1. Les concessions definitives existents atorgades amb anterioritat a la vigència del
Reglament de policia sanitària mortuòria de 1974 (20 de juliol de 1974)
conservaran el seu règim particular sens perjudici que l'Ajuntament pugui procedir
a la revisió d'ofici de les mateixes mitjançant la corresponent i justa indemnització
econòmica, i mitjançant el procediment regulat al títol VII de la Llei 30/92, de 26 de
novembre . Les posteriors a aquella data s'entendran atorgades pel termini màxim
de les concessions i contractes de l'Administració Local que fos vigent en el moment
de l'adjudicació. Transcorregut aquest termini, serà d'aplicació el règim previst en
aquesta Ordenança en finalitzar les concessions de sepultures o llurs pròrrogues.
2. Des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança no es concediran concessions
temporals o d'arrendament en el Cementiri municipal que no siguin les definides
per el propi ajuntament com d’arrendament temporal, no podent passar per
concadenació d’arrendament més del que estableixi en el seu moment la llei sobre
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