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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.

Import
a) Finques rústiques que fi guren a les cèdules del Cadastre de Rústica del 
terme municipal de Gandesa 4,08€ Ha o fracció/ any

b) Empreses subministradores i/o distribuïdores d’energia o comunicacions: 101,30€ 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:

Import
Per cada m2 o fracció/dia: 0,19m2/dia
L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
Reguladora per la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb fi nalitat 
lucrativa

Article 6è. Quota tributària.
És el resultat d’aplicar la següent tarifa:

Import
Per cada m2 d’ocupació a l’any: 8,20€/m2
L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16

Reguladora per la taxa per l’ocupació de terres d’ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situades en terrenys d’us públic, indústries del carrer, ambulants i rodatge cinematogràfi c

Article 6è. Quota tributaria.
És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
Atraccions, fi raires i similars:

Import
a) Per ocupació de més de 50 m2: 89,90€/dia
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2: 56,20€/dia
c) Per ocupació d’1 a 20 m2: 11,25€/dia

Llocs o parades de venda a la via pública
Import

a) De venda en general, per metre lineal i dia: 1,45€
b) De venda amb vehicle, per dia: 6,40€
c) De productes del municipi, per lloc i dia: 0,95€

L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.
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Local comercial de fi ns a 100 m2 de superfície:  53,20 € 
Local comercial de més de 100 m2 de superfície:  84,82 € 
Almàsseres i cellers fi ns 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 fi ns 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 fi gures 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

Reguladora per la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb fi nalitat 
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.



Epígraf segon. Allotjaments
                                                                                                                                                                              Total

Hotels i fondes fins a 20 habitacions:                                                                                                               172,86€
Hotels i fondes de més de 20 habitacions:                                                                                                      237,49€
Pensions                                                                                                                                                            50,67€

Epígraf tercer. Comerç d’alimentació
                                                                                                                                                                              Total

Supermercats i magatzems de congelats                                                                                                        101,07€
Peixateries, carnisseries I similar:                                                                                                                      80,78€
Altres tipus de comerç d’alimentació:                                                                                                                 43,32€

Epígraf quart. Restauració i espectacles:
                                                                                                                                                                              Total

Bars, cafeteries i similars:                                                                                                                                151,19€
Sales de festes i discoteques:                                                                                                                          151,19€
Restaurants:                                                                                                                                                     159,85€

Epígraf cinquè. Altres locals comercials i industrials:
                                                                                                                                                                              Total

Oficines publiques i privades:                                                                                                                            60,15€
Local comercial de fins a 100 m2 de superfície:                                                                                                50,67€
Local comercial de més de 100 m2 de superfície:                                                                                             80,78€
Almàsseres i cellers de fins a 1000m2 de superfície:                                                                                        31,27€
Almàsseres I cellers de més de 1000 m2 de superfície:                                                                                  172,85€
Establiments industrials i petits talleres artesanals, de fins a 5 treballadors:                                                    98,65€
Establiments industrials de més de 5 treballadors:                                                                                          172,85€
Estacions de serveis i tallers d’automòbils:                                                                                                      151,19€
Tallers de fusteria i similars:                                                                                                                               31,27€
Establiments comercials amb taller:                                                                                                                   98,65€

Epígraf sisè. Altres activitats.
                                                                                                                                                                              Total

Magatzems auxiliars d’altres activitats:                                                                                                              31,27€
Magatzems I garatges d’ús particular:                                                                                                                 9,63€
Despatxos professionals:                                                                                                                                   31,27€

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.
                                                                                                                                                                              Total

a) Finques rústiques que figuren a les cèdules del Cadastre de Rústica 
del terme municipal de Gandesa:                                                                                    3,92€/Ha o fracció a l’any

b) Empreses subministradores i/o distribuïdores d’energia o comunicacions:            97,36€ per quilòmetre de línea
                                                                                                                            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 tributaria.
És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
                                                                                                                                                                              Total

Per cada m2 o fracció/dia:                                                                                                                        0,17€ m2/dia
1. L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66 de data 18/03/2008 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

 

 
Article 6è. Quota tributària  

 

És el resultat d'aplicar les tarifes següents:  

Per cada m2 o fracció/dia: 0,16 euros/m2/dia  

 

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

 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 150 de data 30/06/2006 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

 

 
Article 6è. Quota tributària 

És el resultat d'aplicar les tarifes següents: Per cada m2 o fracció/dia: 0,15 euros/m2 /dia  

 

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



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 139 de data 17/06/2005 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

 

 
Article 6è. Quota tributària  

1. És el resultat d'aplicar les tarifes següents: Per cada m2 o fracció/dia: 0,14 euros/m2/dia 

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

 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 78 de data 02/04/2004 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

 

 

 
Article 6è. Quota tributària  

1. És el resultat d’aplicar les tarifes següents:  

- Per cada m2 o fracció/dia: 0,13 euros/m2/dia  

 

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



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 59 de data 12/03/2003 
 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

 

 

 
Article 6è. Quota tributària  

1. És el resultat d’aplicar les tarifes següents:  

- Per cada m2 o fracció/dia: 0,12 euros/m2/dia  

 

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



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 110 de data 13/05/2002 
 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

 
Taxa per l’ocupació de la via pública amb mercaderies, runa, material de construcció, 

tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa  

A l’empara del que estableixen els art. 20.3 a) i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 

19 de l’esmentat text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 

públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i 

altres instal·lacions anàlogues.  

 

Article 2n. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb 

mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions 

anàlogues.  

 

Article 3r. Subjecte passiu  

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, a les 

quals s’atorgui autorització per l’ocupació o aprofitament especial o bé se’n beneficiïn sense 

haver-la sol·licitat.  

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, en els supòsits, 

d’ocupació de terrenys d’ús públic amb els materials esmentats, per l’execució d’obres, el 

promotor, el propietari o el constructor.  

 

Article 4t. Responsables  

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 

Tributària.  

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits 

i abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.  

 

 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 110 de data 13/05/2002 
 

Article 5è. Beneficis fiscals  

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer que aquesta taxa.  

 

Article 6è. Quota tributària  

1. És el resultat d’aplicar les tarifes següents:  

— Per cada m2 o fracció/dia: 0,11 euros/m2/dia 18 pta/m2/dia  

 

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

 

Article 7è. Normes de gestió  

1. Les quotes tributàries es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat a realitzar.  

2. Si es produeixin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els 

obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament del cost total de les despeses de 

reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o bé reparar al seu càrrec els danys 

causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments 

realitzats.  

 

Article 8è. Meritació  

1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial.  

2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan es 

presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en benefici 

particular.  

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar l’autorització, la 

meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.  

 

Article 9è. Infraccions i sancions  

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei General 

Tributària, i la normativa que la desplega.  

 

Disposició final  

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 17 

d’octubre de 1989 i ha estat modificada posteriorment per acord de l’Ajuntament Ple de data 

27 de desembre de 2001. 

Les modificacions aprovades entraran en vigor a partir de la data de publicació del text refós 

de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir d’aquella 

data. 


