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Article 1.Fonament i naturalesa. 
 
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 disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 
58 de l’esmentada Llei 39/1988. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d’arranjament i 
conservació del cementiri municipal. 
 
Article 3.Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius contribuents tots els veïns de la població. 
 
Article 4.Exempcions subjectives. 
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
 

a) Els enterraments des asilats procedents de la Beneficència, sempre que 
la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense 
cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats. 

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa 

comuna. 
 
Article 5. Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
 
-Per habitant/any............................................................................................ 0,90€ 
-Expedició i renovació de títols....................................................................... 7,00€ 
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Article 6.Acreditament. 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir l’u de gener de cada any. 
 
Article 7.Infraccions i sancions. 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents 
de la Llei General Tributària. 
 
Disposició addicional. 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de 
la Corporació en sessió celebrada el 22 de novembre de 1994, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva degoració 
expresses. 
 
Disposició final. 
 
Publicades al BOP número 243 del passat 21 d’octubre de 2004, i al tauler d’anuncis 
de la corporació l’acord d’aprovació de modificació de diverses ordenances fiscals, i 
nova imposició de la Taxa per la tramitació i l’atorgament de la llicència de les activitats 
sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental, no s’han 
presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en 
què han estat exposades al públic. 
En compliment del que disposa l’art.17.3 de la Llei d’hisendes locals, l’acord 
d’aprovació provisional es considera aprovat definitivament. 
 
Tal i com disposa l’art.17.4 de la Llei d’hisendes locals, es publica el text íntegre de les 
modificacions efectuades i el de l’ordenança aprovada. 
 
En contra dels acords d’aprovació definitiva poden els interessats presentar recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la publicació del present Edicte 
en el BOPT. Poden interposar també qualsevol altre recurs que es consideri pertinent 
previst a la legislació vigent. 
 
 
 


