ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26
TAXA DE L’ACTIVITAT DE SERVEIS FUNERARIS PRESTADA AL TANATORI MUNICIPAL
DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA.

Article 1r.
Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposen
els articles 20.4.p i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.
La present Ordenança té per objecte regular la tarifa dels serveis funeraris prestats al
Tanatori Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca .
Aquests serveis els prestarà l’Ajuntament en règim de gestió indirecta en la modalitat
d’arrendament.
L’adjudicació de la gestió del servei de Tanatori Municipal, mitjançant la modalitat
d’arrendament es va efectuar per acord del Ple en sessió ordinària realitzada el dia 26 de
setembre de 2003.
Article 2.
Els serveis funeraris tenen la condició de serveis essencials d’interès general, els quals
s'han de prestar d’acord amb els principis següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Universalitat
Accessibilitat
Continuïtat
Respecte als drets de les persones usuàries
Lliure concurrència

Article 3.
Els serveis regulats en aquesta ordenança poden ser prestats simultàniament, i en règim de
lliure concurrència per aquest Ajuntament, i per empreses privades degudament
autoritzades per la corporació municipal.
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Article 4. Normativa aplicable :
Les entitats prestadores del servei hauran de complir tota la normativa vigent relativa a
aquests serveis, i en especial :
- Llei 2/97, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris
- Decret 297/97, de 25 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la policia sanitària
mortuòria
- Decret 209/1999, de 27 de juliol, que aprova el Reglament que regula, amb caràcter
supletori, els serveis funeraris Municipals.
RÈGIM TARIFARI DEL SERVEI :
Article 5.Tarifes del servei :
La Tarifa fixada per als serveis obligatoris del tanatori municipal (lloguer i condicionament de
sales de vetlla ) serà de 293 € més IVA.
L’arrendatari tindrà dret també a percebre els ingressos derivats de la prestació de la resta
de serveis que presti en règim de lliure concurrència que resulti de l’aplicació de les tarifes
vigents, les quals hauran de ser comunicades a l’Ajuntament i exposades en llocs visibles
de les instal·lacions del tanatori .
REVISIO DE LES TARIFES :
Article 6.Causes de revisió de les tarifes :
L'Ajuntament adoptarà els acords necessaris per garantir sempre l’autofinançament dels
servei mitjançant el manteniment de l’equilibri econòmic-financer de l’arrendament .
El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes
corresponents als serveis obligatoris del tanatori municipal ( lloguer i condicionament de
sales de vetlla ).
En el cas que l’increment d’aquestes sigui efectivament aprovat pel Ple, el preu que aquest
està obligat a satisfer a l’Ajuntament per l’arrendament s’incrementarà en el mateix
percentatge que les tarifes.
Les tarifes corresponents a la resta de serveis podran ser incrementades per l’arrendatari un
cop a l’any, establint-se l’obligació de comunicar-les a l’Ajuntament i exposar-les en llocs
visibles a les instal·lacions del tanatori .
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Article 7. Procediment d’aprovació de la revisió de tarifes:
Les tarifes corresponents als serveis obligatoris del tanatori ( lloguer i condicionament de
sales de vetlla ) seran tramitades reglamentàriament i aprovades pel Ple Municipal per
majoria simple dels seus membres.
El procediment a seguir per a la modificació de tarifes serà el següent :
a) Inici de l’expedient a instància del contractista arrendatari.
La sol·licitud de modificació de les tarifes de l’entitat que presti el servei davant de
l’Ajuntament serà mitjançant escrit:
b) L’Ajuntament formularà un projecte d’ordenança on previs els informes i estudis
necessaris, s’incloguin les tarifes proposades.
c) El projecte se sotmetrà a l’aprovació inicial del Ple per majoria simple.
d) Un cop aprovat el projecte pel Ple, s’obrirà tràmit d’informació pública i audiència als
interessats per un període mínim de 30 dies hàbils.
e) Posteriorment es procedirà a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Ple
per majoria simple.
En el supòsit de que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà
definitiu, de forma automàtica, sense més tràmit.
f) Finalment, es publicarà el text íntegre de l'ordenança al BOP.
DISPOSICIÓ FINAL :
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
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