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Administració Local
2015-11890
Ajuntament de Gandesa
EDICTE:
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2015, va aprovar provisionalment la modificació de
les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen:
-

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per expedició de documents.
Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de clavegueram.
Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans.
Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la conservació i millora de camins municipals.
Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb mercaderies, runa, material
de construcció, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres
elements amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa pel servei de subministrament d’aigua potable a domicili.
Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de taxa per l’ocupació de domini públic amb quioscs o altres instal·lacions.
Ordenança fiscal núm. 33, reguladora de la taxa pel servei d’Escorxador Municipal.
Ordenança fiscal núm. 35, reguladora de la taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d’establiments de restauració.
Ordenança fiscal núm. 38, reguladora del preu públic de l’estada a l’Alberg de Temporers de Gandesa.

D’altra part, el Ple de la Corporació Municipal, en la mateixa sessió va acordar l’establiment dels preus públics que
tot seguit es relacionen i l’aprovació de les ordenances fiscals que els han de regular:
- Ordenança fiscal núm. 42, reguladora del preu públic per utilització de dependències municipals.
- Ordenança fiscal núm. 43, reguladora del preu públic per assistència a actes lúdics i festius de caire anual,
organitzats per l’Ajuntament.
En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
i 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els
esmentats acords es varen sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies a efectes d’examen i de
reclamacions, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 262, de data 12 de
novembre de 2015, en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i en la web de l’Ajuntament, respectivament.
Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense haver-se presentat cap reclamació, els acords d’aprovació
provisional han esdevingut definitius de conformitat amb el que preveuen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Contra els acords plenaris esmentats, un cop han esdevingut definitius, es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
en la forma i terminis que estableixen les normes reguladores de l’esmentada jurisdicció.
Contra els acords plenaris de referència pot interposar-se qualsevol altre recurs que es consideri pertinent previst
a la legislació vigent.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Gandesa, 17 de desembre de 2015.
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz.
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En compliment del que estableixen els articles 70.2 de la Llei 7/1985 i 17.4 del RDL 2/2004, abans esmentats,
es publiquen a continuació, el text íntegre de les modificacions aprovades i de les ordenances fiscals de nova
imposició, les quals entraran en vigor a partir de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i s’aplicaran amb efectes d’aquella data.
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MODIFICACIONS APROVADES:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Article 6. Determinació de la quota líquida.
3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:
Tipus de béns immobles

Tipus de gravamen

Béns immobles urbans

0,57

Béns immobles rústics

0,63

Béns immobles de característiques especials

1,30

5. a) per als béns immobles urbans d’ús industrial el tipus aplicable serà el 0,63.
b) Aquest tipus s’aplicarà a tots els valors immobles urbans d’ús industrial amb independència del seu valor
cadastral.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 5è. Determinació de la quota líquida.
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle de les tarifes següents:
Classe de vehicle

Tarifa

A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys
De menys de 8 cavalls fiscals

15,11€

De 8 fins 11,99 cavalls fiscals

40,79€

De 12 fins 15,99 cavalls fiscals

86,11€

De 16 fins 19,99 cavalls fiscals

107,26€

De 20 cavalls fiscals en endavant

134,06€

2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles
especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques
sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.
De menys de 16 cavalls fiscals

21,16€

De 16 a 25 cavalls fiscals

33,24€

De més de 25 cavalls fiscals

99,71€

B) Segons el número de places
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.
99,71€

De 21 fins 50 places

142,01€

De més de 50 places

177,51€

C) Segons la càrrega útil en quilograms.
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per
al transport de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg de càrrega útil

50,61€

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

99,71€
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De menys de 21 places
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Classe de vehicle

Tarifa

De més de 2.999 kg fins 9.999 kg de càrrega útil

142,01€

De més de 9.999 kg de càrrega útil

177,51€

2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de
vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg de càrrega útil

21,16€

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

33,24€

De més de 2.999 kg de càrrega útil

99,71€

D) Segons els centímetres cúbics.
Ciclomotors

5,29€

Motocicletes fins 125 cc

5,29€

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc

9,06€

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc

18,13€

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc

36,26€

Motocicletes de més de 1.000 cc

72,51€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
Tarifa
a) Certificacions ordinàries:

2,81 €

b) Certificacions amb expedient informatiu previ:

8,62 €

c) Certificacions amb informe tècnic previ:

15,02 €

d) Certificacions d’exposició pública:

7,41 €

e) Certificacions, informes i notes simples de cadastre:

7,41 €

f) Expedients de llicències urbanístiques i d’activitats:

10,00€

g) Compulsa de documents
Fins a 3 fulls:

2,11 € /full

A partir de 4 fulls

1,16 €/ full

h) Estudis d’alineacions i rasants:
Per m/l d’excés:
i) Expedient d’alteracions de dominí de rústica, urbana, canvis de cultiu, etc. (models 901,
902, 903, 904, etc.) Del Centre de Gestió Cadastral (A part del cost dels impresos):
j) Informes i dictàmens de la Junta Pericial:
k) Per a qualsevol altre document que no està expressament tarifat:
l) Per fotocòpies de documents públics obrants a les dependències municipals:
m) Per placa identificativa de les llicències urbanístiques atorgades:

18,72 €
2,27 €
3,75 €
23,33 €
3,75 €
0,80 €/Fotocòpia
4,23 €/Placa

f) Expedient administratiu per l’atorgament de llicència urbanística en sòl no urbanitzable

30,00€

f) Expedient administratiu en general, incoat a instància de part

10,00€
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Per Façana fins a 10 ml
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Reguladora de la Taxa de clavegueram.
Article 6è. Tarifes
S’aplicaran les següents:
Tarifa
1) Import a liquidar per la concessió de la llicència o autorització per la connexió a la xarxa de
clavegueram:

136,75 €

2) Import a liquidar anualment per la prestació del servei de neteja i manteniment de la xarxa
de clavegueram:
a) Habitatge unifamiliar:

9,71 €

b) Habitatge amb local comercial o magatzem:

19,09 €

c) Locals comercials i tallers industrials i artesanals de fins a 5 treballadors:

12,25 €

d) Magatzem aïllat:

8,10 €

e) Bars i similars, discoteques i restaurants:

47,31 €

f) Hotels, fondes i pensions de fins a 12 habitacions:

93,86 €

g) Hotels i fondes de més de 12 habitacions:

187,73 €

h) Indústries i comerços de fins a 5 treballadors:

47,31 €

i) Indústries i comerços de més de 5 treballadors:

74,98 €

j) Almàsseres:

46,98 €

k) Garatges i tallers:

46,98 €

l) Oficines públiques i privades:

47,31 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
Reguladora de la Taxa per la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans.
Article 6è. Tarifes
S’aplicaran les següents:
Tarifa
Epígraf primer. Habitatges
Habitatge unifamiliar:

45,49 €

Habitatge amb local comercial:

63,56 €

Epígraf segon. Allotjaments:
Hotels i fondes fins a 20 habitacions:

181,50 €

Hotels i fondes de més de 20 habitacions:

249,36 €

Pensions

53,20 €

Supermercats i magatzems de congelats:

106,12 €

Peixateries, carnisseries i similars:

84,82 €

Altres tipus de comerç d’alimentació:

45,49 €
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Epígraf tercer. Comerç d’alimentació:

Epígraf quart. Restauració i espectacles:
Bars, cafeteries i similars:

158,75 €

Sales de festes i discoteques:

158,75 €

Restaurants

167,84 €

Epígraf cinquè. Altres locals comercials i industrials:
Oficines públiques i privades:

63,16 €
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Local comercial de fins a 100 m2 de superfície:

53,20 €

Local comercial de més de 100 m2 de superfície:

84,82 €

Almàsseres i cellers fins a 1000 m2 de superfície:

32,83 €

Almàsseres i cellers de més de 1000 m2 de superfície:

181,49 €

Establiments industrials i petits tallers artesanals, de fins a 5 treballadors:

103,58 €

Establiments industrials de més de 5 treballadors:

181,49 €

Estacions de serveis i tallers d’automòbils:

158,75 €

Tallers de fusteria i similars:

32,83 €

Establiments comercials amb taller:

103,58 €

Epígraf sisè. Altres activitats:
Magatzems auxiliars d’altres activitats:

32,83 €

Magatzems i garatges d’ús particular:

10,11 €

Despatxos professionals:

32,83 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
Reguladora de la taxa per la conservació i millora de camins municipals
Article 7è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents, que s’exigiran anualment.
Tarifa
a) Finques rústiques que figures a les cèdules del Cadastre de Rústica del
terme municipal de Gandesa

4,00€ Ha o fracció a l’any.

b) Empreses subministradores i/o distribuïdores d’energia o comunicacions:

99,31 € Per quilòmetre de línia
instal·lada al terme municipal / any.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
Reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb mercaderies, runa, matèria de construcció, tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Article 6è. Quota tributària.
És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
Tarifa
Per cada m2 o fracció / dia:

0,18 m2/dia

L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

CIE: BOPT-I-2015-11890

Reguladora per la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat
lucrativa.
Article 6è. Quota tributària.
És el resultat d’aplicar la següent tarifa:
Tarifa
Per cada m2 d’ocupació a l’any:

8,03€/ m2

1) L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
Reguladora de la taxa pel servei de subministrament d’aigua potable a domicili
Article 6è. Quota tributària.
Serà resultat d’aplicar les tarifes següents:
1) Tarifes:

Tarifa

a) Mínim trimestral: 15 m3
b) A partir de 15 m3 de consum:

10,10 €
1,12 €/m3

Conservació comprador, al mes:

0,51 €

Drets de connexió, per escomesa:

125,22 €

Drets de verificació de l’escomesa per canvi de titularitat.

15,05 €

2) En cas de no poder efectuar-se la lectura del comptador d’aigua per causes alienes a l’Administració
Municipal es cobrarà a l’abonat en concepte de consum d’aigua, una quota fixa trimestral de 10,10€, apart de
la tarifa corresponent per la conservació del comptador, la qual no suposarà cap bonificació per les successives
facturacions.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
Reguladora de la taxa municipal per l’ocupació del domini públic amb quioscs i altres instal·lacions.
Modificació aprovada:
Article 6è. Quota tributària.
Tarifa
1. És el resultat d’aplicar les tarifes següents
a) Per l’ocupació de terrenys de domini públic del Polígon Industrial “La Plana” (ZE), emparats
en l’atorgament de llicència d’ocupació temporal:
Fins a 50 m2 ocupats:
Per cada m2 més o fracció:

8.625,81€/any
125,73€/m2/any

b) Per l’ocupació de terrenys de domini públic de propietat municipal emplaçats en altres
zones del municipi, inclosos comuns i forests catalogades:
Fins a 50 m2 ocupats
Per cada m2 més o fracció

8.625,81€/any
125,73€/m2/any

2. La quota tributària es podrà prorratejar per trimestres naturals.
3. L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir prèviament la llicència o
autorització municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33
Reguladora de la taxa pel servei de l’escorxador municipal

CIE: BOPT-I-2015-11890

Article 6è. Quota tributària.
Els usuaris del servei hauran de liquidar els imports següents:
Tarifa
1) Quota fixa mensual:

27,77 €

2) A més a més de la quota fixa hauran de liquidar mensualment els imports següents:
a) Pel sacrifici de corders:

0,19 €/kg

b) Pel sacrifici de porcs:

0,12 €/kg
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35
Reguladora de la taxa per a publicitat en cartells senyalitzadors d’establiments de restauració
Article 6è
Tarifa
Quota tributària:
Serà el resultat d’aplicar la tarifa següent;

10,89€/cartell/any

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38
Reguladora del preu públic per l’estada a l’Alberg de Temporers de Gandesa
Article 3. Preu
Tarifa
Preu de l’estada

10,00/€ persona/dia

ORDENANCES FISCALS DE NOVA IMPOSICIÓ
Ordenança fiscal 42 Reguladora del preu públic per la utilització de dependències municipals
(Text íntegre de l’ordenança)
Article 1. Fonament.
D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per la utilització de dependències
municipals per a realitzar actes puntuals per part de persones físiques o jurídiques.
Article 2. Fet imposable:
Consisteix en la utilització per part de persones físiques o jurídiques de les dependències municipals que consten
a la present ordenança.
Les autoritzacions s’atorgaran de forma discrecional prèvia sol.licitud dels interessats.
L’horari màxim permès serà de 8:00 a 22:00 h.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones físiques o jurídiques autoritzades per l’Ajuntament,
per utilitzar les dependències municipals que consten en la present ordenança per a realitzar algun acte o cerimònia
de caràcter puntual.
Article 4. Preu.
Tarifes aplicables:
Dependència municipal
Àrea Recreativa la Fonteta

Tarifa
25,00€/acte

-Sala del Delme

25,00€/acte

-Sala del Castellà

30,00€/acte

Sala Sessions Casa Consistorial

15,00€/acte

Casal de Joventut

25,00€/acte

CIE: BOPT-I-2015-11890

Palau del Castellà:

Article 5. Exempcions i bonificacions.
No es preveu cap exempció ni bonificació.
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Article 6. Meritació.
L’obligació de pagament del preu públic neix en el moment en què els interessats disposin de l’autorització de
l’Ajuntament per a utilitzar quasevol de les dependències municipals abans relacionades.
Article 7. Gestió i cobrament.
El preu públic s’haurà d’abonar a l’Ajuntament amb anterioritat a la utilització de les dependències municipals
relacionades en règim d’autoliquidació, sense perjudici de practicar la liquidació tributària corresponent.
En cas d’impagament del preu públic en via voluntària, s’efectuarà la gestió recaptatòria de dit preu públic per via
de constrenyiment.
Article 8. Disposició final.
La present ordenança, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2015, entrarà
en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se amb efectes
d’aquesta mateixa data.
La present ordenança continuarà vigent mentre que no s’acordi la seva modificació o derogació.

Ordenança Fiscal núm. 43
Reguladora del preu públic per l’assistència a actes lúdics i festius de caràcter anual
(Text íntegre de l’ordenança)
Article 1. Concepte.
D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per l’assistència a actes lúdics i festius
de caràcter anual, celebrats a Gandesa, organitzats per l’Ajuntament.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones que sol·licitin assistir als actes lúdics i festius de
caràcter anual, celebrats a Gandesa, organitzats per l’Ajuntament, que consten a la present ordenança.
Article 3. Preu.
Relació d’actes que es preveuen en la present ordenança:
1) Truitada Gegant, mes de setembre de cada any: 5,00€/tiquet
2) Teatre Boda Reial 1316, mes d’octubre de cada any: 10,00€/entrada
L’Ajuntament cobrarà el preu públic en règim d’autoliquidació, sense perjudici de facilitar als obligats al pagament
el corresponent tiquet o entrada.
Article 4. Exempcions i bonificacions.
No es preveu cap exempció ni bonificació.

Article 6. Disposició final.
La present ordenança, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 28 d’octubre de 2015, entrarà en vigor el dia
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir d’aquella data.
La present ordenança continuarà vigent mentre que no s’acordi la seva modificació o derogació.
Gandesa, 17 de desembre de 2015.
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977

8

CIE: BOPT-I-2015-11890

Article 5. Gestió i cobrament.
L’obligació del pagament neix en el moment en què els interessats sol·licitin assistir als actes esmentats.

