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Ordenança Fiscal núm. 15 
 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l'empara del previst als articles 58 i 20.3.p de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal 
especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
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 33 de la Llei general tributària que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la 
taxa. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una 
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 33 de 
la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de 
les obligacions tributàries d'aquestes entitats. 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es 
transmetran als socis o partícips en el capital, que en respondran solidàriament i fins al límit del valor de 
la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: 
 
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.  b)Quan s'ha comès una 
infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.  c)En supòsits de cessament de les activitats de 
la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei 
general tributària. 
 
Article 5.- Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
                         
A) Concessions de drets funeraris:    
 
1. Concessió  de  drets  funeraris  per  temps  limitat  
en  períodes  de  cinc anys.........................................................310,00 euros 
2. Concessió de drets funeraris per cinquanta anys...................930,00 euros 
 
B) Conservació:       
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Conservació de nínxols, anualment:...........................................23,00 euros 
 
La quota anual es irreduïble. 
 
Article 6. Exempcions 
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota tributària de la taxa per conservació de nínxols els 
jubilats o pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat familiar obtingui uns 
ingressos que no sobrepassin el barem que tot seguit s'estableix: 
 
. Unitat familiar d'un membre: nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim interprofessional per a 
2017. 
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi el 150% del salari mínim 
interprofessional per a 2017 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi el 180% del salari mínim 
interprofessional per a 2017. 
 
2.  Per gaudir de la bonificació, caldrà efectuar la corresponent sol·licitud que presentaran al Registre 
general de l’Ajuntament a Sant Celoni (el Safareig) o a la Batllòria, adjuntant-hi la documentació que es 
requereix a la mateixa,. El període de sol·licitud estarà comprès entre el dia 1 de gener al 31 de 
desembre de cada exercici.  
 
3. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent la 
bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la 
taxa en la seva integritat. 
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La concessió de llicències de serveis i activitats sotmeses a aquesta taxa es realitzaran a instància de 
part. 
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, l’Ajuntament practicarà 
la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General 
Tributària. 
 
Article 8. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d'aprofitaments especials continuats que s'estenguin a diversos exercicis, la primera 
liquidació  es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l'alta en el registre de contribuents. La taxa 
d'exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
2. A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter 
periòdic  regulades en aquesta ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors 
preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la 
taxa coincideixi amb l'obligat al pagament del preu públic al qual substitueix. 
 
Article 9. Gestió per delegació 
 
1.Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als 
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada. 
 
2.L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació.   
  
3.Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària 
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de gestió, inspecció i 
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recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als 
municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en Sant Celoni 
el dia 20 de desembre de 2017 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no 
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents 
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