
  
Expedient: 2021/522/05.03.02  -Taxes i preus públics

EDICTE

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per 
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 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 30 
de novembre de 2021 aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a 
l’any  2022 i següents. 

Atès que aquest acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 233, de 2 de 
desembre de 2021 i tenint en compte que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, 
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han esdevinguts definitius, per la qual 
cosa es procedeix a donar publicitat al text íntegre de les modificacions adoptades, als efectes de 
considerar-les vigents i fins que es procedeixi a la seva modificació o derogació expresses, d’acord 
amb l’art. 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altres disposicions 
concordants.

Contra les ordenances definitivament aprovades es podrà 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, d’acord amb el que preveu 
l’art. 19 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
Alcoletge,  a data de signatura electrònica. 
L’alcalde
Josep Ma. Gras Charles. 

Document signat electrònicament

ANNEX

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de 
Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa del cementiri municipal, en quant al seu 
article 6 quota tributària. 

El redactat definitiu de l’article es formularà en els termes següents: 

Article 6.- Quota tributària

La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
                                                                                                                              
A) Nínxols perpetus (nous). Per la cessió perpètua de nínxols s’abonaran els següents 

imports:

Preu  primer nínxol (unitat)       1.200,00 €
Preu segon nínxol (unitat) 1.500,00 €
Preu tercer nínxol (unitat) 1.000,00€
Preu quart nínxol  (unitat) 700,00 €

 Secció 1a. Tercer carrer perpendicular 

Preu  primer nínxol (unitat) 1.200
Preu segon nínxol  (unitat) 1.500
Preu tercer nínxol  (unitat) 1.000
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B) Nínxols perpetus (recuperats de cessions revertides). Per la cessió perpètua de nínxols 
s’abonaran els següents imports (en euros): 

Nínxols Secció 1a.

Preu  primer nínxol (unitat) 100
Preu segon nínxol (unitat) 200
Preu tercer nínxol (unitat) 150

Nínxols Secció 2a

Preu  primer nínxol (unitat) 100
Preu segon nínxol (unitat) 200
Preu tercer nínxol (unitat) 150

Nínxols Secció 1a. (carrers perpendiculars)

Preu  primer nínxol (unitat) 400
Preu segon nínxol (unitat) 500
Preu tercer nínxol (unitat) 400

Nínxols Secció 2a  Grup A

Preu  primer nínxol (unitat) 400
Preu segon nínxol  (unitat) 500
Preu tercer nínxol  (unitat) 400

Nínxols Secció 2a  Grup B

Preu  primer nínxol (unitat) 400
Preu segon nínxol  (unitat) 500
Preu tercer nínxol  (unitat) 400

Nínxols Bloc C  1a  fase

Preu  primer nínxol (unitat) 600
Preu segon nínxol  (unitat) 750
Preu tercer nínxol  (unitat) 500
Preu quart nínxol  (unitat) 350

Nínxols Bloc C  2a  fase 

Preu  primer nínxol (unitat) 600
Preu segon nínxol (unitat) 750
Preu tercer nínxol (unitat) 500
Preu quart nínxol  (unitat) 350

Nínxols Bloc D  1a  fase 

Preu  primer nínxol (unitat) 1.000
Preu segon nínxol (unitat) 1.200
Preu tercer nínxol (unitat) 800

Nínxols Bloc D   2a  fase

Preu  primer nínxol (unitat) 1.000
Preu segon nínxol  (unitat) 1.200
Preu tercer nínxol  (unitat) 800
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C) COLUMBARIS. Preu per columbari (unitat): 600 €

D) Per la inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi de sepultures o 
nínxols dins del cementiri municipal : 15,00 €

E) Per la inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi de sepultures o 
nínxols, a títol d’herències entre pares, cònjuges i fills: 9,00 €

F) Per la inscripció de les demés transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota classe 
de sepultures o nínxols: 12,00 €.

G) Per la retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al columbari en nínxols a 
perpetuïtat, a sol licitud del concessionari de la mateixa: 15,00 €.

H) En cas que es sol liciti expressament la sepultura al terra, per a persones difuntes que no es 
trobin en els supòsits previstos a l’article 5 de la present ordenança, s’haurà de satisfer una 
quota de 170,00 €, quota en la qual queden incloses les depeses que es puguin derivar de 
realitzar el sot per a l’enterrament del difunt, així com els treballs de cobertura d’aquest 
sot.

I) Per la realització de treballs de conservació i neteja del cementiri:  8,50 €. Aquest import 
s’aplicarà per a cadascun dels titulars de cessió de nínxols o de columbaris existents al 
cementiri d’Alcoletge. 

Aquest import s’abonarà tant si es disposa de nínxol com de fossa al terra.
J) Els imports fixats en aquesta ordenança relatius a la retirada, trasllats i sepultura de restes 

es devengaran en cas que els treballs siguin realitzats expressament pels serveis municipals 
i, per tant, s’exclouran els supòsits en què aquests els duguin a terme les empreses de 
serveis funeraris autoritzades al municipi, d’acord amb les tarifes establertes a l’efecte.

K) Per treballs de reutilització de nínxols vells, consistent en obertura de nínxol, neteja del 
mateix, exhumació de restes existents, recuperació de restes i tractament de residus (nínxol 
vell), 80 €. 
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