EDICTE núm. 1/2017
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, l’article 111
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 178.2 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, es fa públic que l’expedient i els acords del Ple de l'Ajuntament del dia 06-102016, d'aprovació provisional de la imposició i l’aprovació de la nova ordenança núm. 16,
reguladora de la taxa per l’ús de la sala de vetlla municipal de Martinet, amb vigència des de
la publicació del present anunci, han estat exposats al públic en legal forma, sense que
s’hagin presentat reclamacions, cosa per la qual els acords provisionals han esdevingut
definitius.
A continuació es reprodueixen de forma íntegra els textos íntegres de la nova ordenança
fiscal definitivament aprovada:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DE LA SALA DE
VETLLA MUNICIPAL DE MARTINET
Article 1.- Fonament i naturalesa
1. En ús de les facultats previstes als articles 105 a 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15
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, i de forma més concreta als articles 57 i 20.4.p) del Reial decret Legislatiu 2/2004 abans esmentat,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ús de la sala de vetlla municipal de Martinet, que es
regirà per les normes i reglamentacions vigents en cada moment i per aquesta Ordenança
fiscal.
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’ús de la sala de vetlla municipal i de les seves
instal·lacions per a la prestació de serveis funeraris, d'acord amb les tarifes contingudes a la
present ordenança.
2. El trasllat del difunt fins a la vetlla, i des de la vetlla fins al cementiri, es farà per compte de
qui utilitzi el servei o l’empresa que aquest contracti.
3. Les instal·lacions de la sala de vetlla romandran habitualment tancades al públic,
autoritzant-se la seva utilització únicament quan es requereixin o es demanin els seus
serveis. Són obligacions dels usuaris respectar i usar adequadament les instal·lacions i el
mobiliari existent, així com comunicar les dates i hores previstes per realitzar els trasllats.
4. L’ús i règim de la prestació del servei de sala de vetlla municipal se sotmetran al que
prevegi en cada moment el Reglament regulador de l’ús i del règim de la sala de vetlla
municipal.
Article 3.- Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que
sol·licitin o resultin beneficiaris o afectades, pels serveis que constitueixen el fet imposable
de la taxa (qui sol·liciti el servei, familiars del difunt, etcètera).
2. També són subjectes passius les empreses de serveis funeraris sol·licitants de
l’autorització de l’ús comú especial de les instal·lacions de la sala de vetlla municipal per a
prestar serveis funeraris, sempre sota les estipulacions del Reglament que regula l’ús i el
règim de la sala de vetlla municipal de Martinet.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris els subjectes passius, persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei general tributària.
2. En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari es donarà
acompliment a allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i resta de normativa concordant.
Article 5.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, excepte quan es tracti
de serveis gratuïts obligatoris expressament contemplats al Reglament que regula l’ús i el
règim de la sala de vetlla municipal de Martinet.
Article 6.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la següent tarifa:
- Utilització sala de vetlla municipal en règim d’ús comú especial previst a la reglamentació
del servei, per cada servei 418,66 euros, sense incloure l'IVA que pugui resultar.
S’entén que un servei és l’ús de la sala de vetlla un màxim de 36 hores.
Article 7.- Acreditament i període impositiu
1. L’obligació de pagament neix des del mateix moment en què se sol·liciti l’ús de la sala de
vetlla municipal per a la prestació dels serveis funeraris.
Article 8.- Règim de declaració d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. El pagament de la taxa corresponent a la sala de vetlla, s’efectuarà en el moment de
presentar la corresponent sol·licitud. La sol·licitud i pagament es realitzarà directament a la
concessionària del servei quan la gestió sigui indirecta.
Article 9.- Infraccions i sancions
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, d’acord amb el que es preveu a l’article 11 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, s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de
la Llei 53/2003, de 18 de desembre, General Tributària, i també les disposicions que la
complementen i despleguen.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i romandrà vigent fins la seva modificació o
derogació expresses.”
Contra l’aprovació de la nova ordenança fiscal aprovada, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província. Això s'entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que
s’estimi procedent.
Martinet, 11 de gener de 2017
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