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Ayuntamiento de Benimodo
Anuncio del Ayuntamiento de Benimodo sobre aprobación
definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
la prestación del servicio de Cementerio Municipal.
anuncio
El Pleno Municipal, en sesión Plenaria de 28 de enero de 2013, en
relación con la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por la prestación del servicio de Cementerio Municipal, adoptó
acuerdo cuya parte dispositiva, recoge lo siguiente:
“Primero.-Aprobar, con carácter provisional, la imposición del tributo consistente en la tasa por la prestación del servicio de cementerio Municipal.
Segundo.-Aprobar, con carácter provisional, el texto de la Ordenanza
fiscal para el citado tributo, que consta de un total de nueve artículos,
una disposición derogatoria y una disposición final.
Tercero.-Que se continúen los trámites de este expediente con exposición pública, durante treinta días hábiles, en el Boletín Oficial de la
provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de su
examen y, en su caso, presentación de reclamaciones o sugerencias.
Cuarto.-Caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, este
acuerdo provisional pasará, automáticamente, a definitivo sin necesidad
de nuevo acuerdo Plenario.
Quinto.-Proceder, una vez el acuerdo haya devenido definitivo, a publicar el texto íntegro de la Ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de
la provincia.”
Sometido a información pública en el Tablón de Anuncios Municipal
y en el Boletín Oficial de la provincia, de fecha 12 de febrero de
2013, no se presentaron alegaciones, quedando aprobada, por ello y
con carácter definitivo, la imposición de la citada tasa y la correspondiente Ordenanza fiscal.
A tenor de lo previsto en el artículo 17 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza fiscal,
pudiendo interponerse contra el presente acuerdo recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su publicación; todo ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 13 de julio de 1998.
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL.
ARTICLE 1.- FONAMENT LEGAL.
Aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 106.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
i de conformitat amb el que preveuen els articles 15 i 20 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la taxa per
prestació del servei de cementeris municipals, que es regularà per la
present Ordenança, redactada segons el que disposa l’article 16 del
citat Reial Decret Legislatiu.
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE.
El fet imposable o pressupost de naturalesa economicojurídica del
què naix l’obligació de contribuir es concreta en la prestació del
serveis de cementeris, tant pel que fa a l’adjudicació o concessió de
nínxols i sepultures, com als restants serveis complementaris que es
presten al Cementeri Municipal per al compliment dels seus fins.
ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS.
Està obligat al pagament de la taxa corresponent, com a subjecte
passiu, la persona natural o jurídica que sol·licita l’adjudicació o
prestació del servei.
ARTICLE 4.- RESPONSABLES.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es refereixen els
articles 41 i 42 de la Llei General Tributària, de 17 de desembre de
2003.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats
i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previstos als
articles 41 i 43 d’aquest text legal.
ARTICLE 5.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES.
Estaran exempts dels serveis que es presten amb ocasió de:
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a) Soterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
b) Inhumacions que ordena l’autoritat judicial i que s’efectuen a la
fossa comuna.
ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota tributària per a la venda (concessió) de nínxols, es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
1.-Unitats de soterrament:
Tramada 1a.
601 euros

Tramada 2a.
1.081 euros

Tramada 3a.
601 euros

Tramada 4a.
420 euros

Columbaris
208 euros

2.- Inhumacions: 120 euros.
3.- Exhumacions i trasllats dins del cementeri o fora del mateix:
150,00.- euros.
ARTICLE 7.- NORMES DE GESTIÓ.
1.- Es meritarà la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia
la prestació dels serveis subjectes a gravamen, entenent que la iniciació es produeix amb la sol·licitud d’aquells.
2.- Les quotes exigibles pels serveis regulats a esta Ordenança es
liquidaran per acte o serveis prestats.
ARTICLE 8.- DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS.
1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què
es tracte.
2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que
serà notificada una vegada que haja sigut prestat el servei, per al seu
ingrés a les arques municipals en la forma i terminis assenyalats en
el Reglament General de Recaptació.
ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries,
així com de les sancions que corresponen en cada cas, caldrà ajustarse al que disposen els articles 181 i següents de la Llei General
Tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança fiscal, quedarà
derogada l’actual Ordenança Fiscal.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de
la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província, i continuarà la
seua vigència fins la seua modificació.”
Benimodo, 25 de marzo de 2013.—El alcalde, Francisco Teruel
Machí.
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