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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Aprovació provisional de modificació d’Ordenances Fiscals per al 2022 i següents
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, amb data 17-12-2021, va aprovar provisionalment la modificació de
determinades ordenances fiscals per a l’any 2022 i següents
Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal en el seu article 6, per incloure la tarifa
corresponent als columbaris i nínxols antics
Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
A) Nínxols perpetus..............................................................................................................................1.500 euros
B) Inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi, de sepultures o nínxols dins del
cementiri...............................................................................................................................................14,40 euros
C) Per cada inscripció als registres municipals de transmissions de les concessions perpetuïtat de tota
classe de sepultures o nínxols, a títol d’herència entre pares, cònjuges i fills...................................14,40 euros
D) Per inscripció de les demés transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures o
nínxols...................................................................................................................................................14,40 euros
E) Per retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al columbari en nínxols a perpetuïtat, a sol·licitud del
concessionari de la mateixa.................................................................................................................21,20 euros
F) Per la realització de treballs de conservació i neteja......................................................................10,00 euros
G) Columbaris.......................................................................................................................................1.000 euros
H) Nínxols Tercera Fila antics.................................................................................................................700 euros
Mitjançant el present edicte s’exposa al públic els anteriors acords provisionals, així com el text de
l’Ordenança Fiscal modificada, durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública
de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18
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