ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 12
TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE DIFUNTS I ALTRES
SERVEIS FUNERARIS
Article lr. Concepte.
De conformitat amb el que disposa l'article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'art. 20.4 de la mateixa, segons redacció
donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal de les taxes estats
i Locals, s'estableix la taxa pel servei de conducció de cadàvers i altres serveis funeraris, que
s'especifica en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta
ordenança.
Article 2on. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa els qui es beneficiïn de l'activitat prestad a per aquest
municipi, aqueè es refereix l'article anterior.
Article 3r. Quantia.
La quantia de la present taxa serà la següent:
1- Trasllat de nínxol 25.000 pta
2- Servei cotxe funerari 4.000 pta 3.- Obertura nínxol 1.000 pta
Article 4t. Obligació de pagament.
1. - l'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordena nça neix des que es
realitzi qualsevol dels serveis especificats en l'annex corresponent.
2. - El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de presentar, al qui estiui obligat
a realitzar-lo, la factura corresponent.
Article 5è. Gestió.
Els interessats en que se'ls presti algun dels serveis esmentats en aquesta ordenança hauran de
presentar en aquest municipi una sol·licitud on s'expressi el servei en qüestió.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butl letí Oficial de la
Província ( o de la Comunitat Autònoma uniprovincial ) i començarà a aplicar -se a partir del
dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o derogació expressa.

Diligència.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per l'ajuntament de Juneda en sessió de 15 de
setembre de 1989 i definitivament, en sessió del dia 24 de novembre de 1989, i en sessió
plenària de l'Ajuntament del dia 15 d'octubre de 1998, es va procedir a l'adap tació a la llei
25/1998 de 13 de juliol, com a conseqüència de la transformació dels preus públics en taxes.

Observació
Publicat al B.O.P. Núm. 156 de 29 de desembre de 1998.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS:
Taxa de conducció de cadàvers i altres serveis funeraris: ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 )
A.
B.
C.
D.

Servei cotxe funerari ……… 31,00 euros
Obertura nínxol/fossa……
6,50 euros
Per reinhumació: Trasllat de cadàvers i altres restes.
Expedició títol nínxol............ 5,50 euros

53,00 euros

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2014 I SEGÜENTS:
Taxa de conducció de cadàvers i altres serveis funeraris: ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 )
Baixa Taxa servei:
A. Servei cotxe funerari.................................... 32,00 euros
Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 3 d´octubre de 2.013 i publicat al
BOP núm. 217 de 25 de novembre de 2.013.

