AJUNTAMENT DE GANDESA

Correcció d’errades.
Advertida una errada per omissió en l’anunci de l’Ajuntament de Gandesa
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 21/02/2022,
referit a la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16, s’efectua l’esmena
corresponent

.../..

▀-Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic parades de venda, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del
carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 6è. Quota tributària.

És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
-Llocs o parades de venda a la via pública:
a) De venda en general, per metre lineal i dia:

1,45€

b) De venda amb vehicle, per dia:
c) De productes del municipi, per lloc i dia:

6,40€
0,95€

Ha de dir:

▀-Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic parades de venda, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del
carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 6è. Quota tributària.

És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
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Pàg. 1-2

On diu:

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI

-Llocs o parades de venda a la via pública:

b) De venda amb vehicle, per dia:
c) De productes del municipi, per lloc i dia:
d) Per connexió a quadre de llum
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Gandesa, 22 de febrer de 2022.

6,40€
0,95€
10,00€/parada/mes

Carles Luz Muñoz.
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Pàg. 2-2

L’ALCALDE,

1,45€

| https://dipta.cat/ebop/

a) De venda en general, per metre lineal i dia:

AJUNTAMENT DE GANDESA

Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense have r-se presentat
cap reclamació,
l’acord d’aprovació provisional ha esdevingut definitiu,
publicant-se a continuació el text íntegra de les modificacions aprovades, les
quals entraran en vigor a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i s’aplicarà amb efectes d’aquesta data.
Contra l’objecte d’aquest anunci es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant del Ple de la Corporació Municipal, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la seva publicació.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Gandesa, 28 de gener de 2022.

L’ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.
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Pàg. 1-3

En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, dit acord es va sotmetre a
informació pública durant un termini de trenta dies a efectes d ’examen i de
reclamacions, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona de data 30/07/2021 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial respectivament.
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El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada en data
19/07/2021, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 9, reguladora de la taxa del Cementiri Municipal, l’Ordenança fiscal núm.
16, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades
de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d’ús públic, indústries de carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic i
l’Ordenança fiscal núm. 44, reguladora del preu públic per la utilització de les
dependències municipals, respectivament.
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ANUNCI:

MODIFICACIONS APROVADES:

▀-Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa del Cementiri Municipal.

-Urbanització Vella
Nínxol antic
Panteó i fossa
Altres
Columbari

997,50€/unitat
997,50€/unitat
606,90€/unitat
2.205,00€
221,00€/unitat
531,35€/m2
26,25€/unitat

b) SERVEIS:
-Servei
1.Obertura nínxol
2.Obertura i tancament nínxol
3.Obertura i tancament panteó
4.Obertura i tancament fossa
5.Arreglar restes
6.Treure i col·locar làpida
7.Treure vidriera
8.Trasllat de restes de fossa i/o panteó a nínxol
9.Trasllat de restes de nínxol a nínxol
10.Obertura i tancament de columbaris

Import
36,30€
127,05€
336,38€
336,38€
186,34€
98,01€
36,30€
559,02€
140,36€
23,65€

c) TÍTOLS
1. Títol de concessió de nínxols
2. Títol de concessió de fossa o panteó
3. Títol de concessió de columbari

22,60€
22,60€
22,60€

d) CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI:
1. Per família i any

2

11,20€

Pàg. 2-3

-Urbanització Nova
Per nínxol 1r pis
Per nínxol 2n pis
Per nínxol 3r pis
Per concessió integrada per 3 nínxols seguits en vertical
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a) CONCESSIONS:
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Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:

▀-Ordenança fiscal núm. 44, reguladora del preu públic per la utilització
de dependències municipals.
Article 4. Preu
| https://dipta.cat/ebop/

Tarifes aplicables:
a) Per la utilització fins a 3 hores:

Pàg. 3-3

4,00€/hora
4,00€/hora
5,00€/hora
4,00€/hora

b) Per la utilització de més de 3 hores:
-Sala del Castellà: 30,00€/acte
-Casal de Joventut: 25,00€/acte
-Camp de Futbol: 25,00€/acte
-Ca la Vila Vella:
25,00€/acte
-Sala sessions
Casa Consistorial: 25,00€/acte
-Sala del Delme
Palau del Castellà 25,00€/acte
-Local àrea recreativa
la Fonteta:
25,00€/acte
Article 5. Exempcions i bonificacions.
Restaran exemptes les entitats locals d’interès sociocultural i esportiu.

▀-Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic parades de venda, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del
carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 6è. Quota tributària.

És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
-Llocs o parades de venda a la via pública:
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a) De venda en general, per metre lineal i dia:

1,45€

b) De venda amb vehicle, per dia:
c) De productes del municipi, per lloc i dia:

6,40€
0,95€
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-Sala del Castellà:
-Casal de Joventut:
-Camp de Futbol:
-Ca la Vila Vella:

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dimarts, 20 de juny de 2017 - Número 118

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 figuren 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 finalitat
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 cinematogràfic
Article 6è. Quota tributaria.
És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
Atraccions, firaires i similars:
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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Import
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.15
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:
Total
Per cada m2 d’ocupació a l’any:

7,30€/m2

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Reguladora de 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
cinematogràfic
Article 6è. Quota tributaria.
És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
Atraccions, firaires i similars:
Total
a) Per ocupació de més de 50 m2:
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2:
c) Per ocupació d’1 a 20 m2:

88,11€/dia
55,06€/dia
11€/dia

Llocs o parades de venda a la via pública
Total
a) De venda en general, per metre lineal i dia:
b) De venda amb vehicle, per dia:
c) De productes del municipi, per lloc i dia:

1,39€
6,28€
0,93€

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

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:
a) Mínim trimestral: 15 m3
b) A partir de 15 m3 de consum:
c) Conservació comprador, al mes:
d) Drets de connexió, per escomesa:
e) Drets de verificació de l’escomesa per canvi de titularitat.

9,90€
1,10€/m3
0,50€
122,76€
14,75€

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 9.90€, apart de la tarifa
corresponent per la conservació del comptador, la qual no suposarà cap bonificació per les successives
facturacions.
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Total

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66 de data 18/03/2008

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Taxa per l’ocupació de terres d’ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del carrer,
ambulants i rodatge cinematogràfic

Article 6è. Quota tributària
1. És el resultat d'aplicar les tarifes següents:
- Atraccions, firaires i similars:
a) Per ocupació de més de 50 m2: 86,38 euros/dia
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2: 53,98 euros/dia
c) Per ocupació d'1 a 20 m2: 10,78 euros/dia
- Llocs o parades de venda a la via pública:
a) De venda en general, per metre lineal i dia: 1,36 euros
b) De venda amb vehicle, per dia: 6,16 euros
c) De productes del municipi, per lloc i dia: 0,91 euros
2. L'abonament d'aquesta taxa no eximeix de l'obligació d'obtenir l'autorització municipal.
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AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Taxa per l’ocupació de terres d’ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del carrer,
ambulants i rodatge cinematogràfic

Article 6è. Quota tributària
1. És el resultat d'aplicar les tarifes següents:
Atraccions, firaires i similars:
a) Per ocupació de més de 50 m2 : 83,30 euros/dia
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2 : 52,05 euros/dia
c) Per ocupació d'1 a 20 m2 : 10,40 euros/dia
Llocs o parades de venda a la via pública:
a) De venda en general, per metre lineal i dia: 1,31 euros
b) De venda amb vehicle, per dia: 5,94 euros
c) De productes del municipi, per lloc i dia: 0,88 euros
2. L'abonament d'aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.
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AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Taxa per l’ocupació de terres d’ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del carrer,
ambulants i rodatge cinematogràfic

Article 6è. Quota tributària
1. És el resultat d'aplicar les tarifes següents:
- Atraccions, firaires i similars:
a) Per ocupació de més de 50 m2: 80,10 euros/dia
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2: 50,05 euros/dia
c) Per ocupació d'1 a 20 m2: 10,00 euros/dia
- Llocs o parades de venda a la via pública:
a) De venda en general, per metre lineal i dia: 1,26 euros
b) De venda amb vehicle, per dia: 5,71 euros
c) De productes del municipi, per lloc i dia: 0,85 euros
2. L'abonament d'aquesta taxa no eximeix de l'obligació d'obtenir l'autorització municipal.
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AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Taxa per l’ocupació de terres d’ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del carrer,
ambulants i rodatge cinematogràfic

Article 6è. Quota tributària
1. És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
- Atraccions, firaires i similars:
a) Per ocupació de més de 50 m2: 77,74 euros/dia
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2: 48,59 euros/dia
c) Per ocupació d’1 a 20 m2: 9,72 euros/dia
- Llocs o parades de venda a la via pública:
a) De venda en general, per metre lineal i dia: 1,22 euros
b) De venda amb vehicle, per dia: 5,54 euros
c) De productes del municipi, per lloc i dia: 0,82 euros
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. 16
Taxa per l’ocupació de terres d’ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del carrer,
ambulants i rodatge cinematogràfic

Article 6è. Quota tributària
1. És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
- Atraccions, firaires i similars:
a) Per ocupació de més de 50 m2 : 75,62 euros/dia
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2 : 47,27 euros/dia
c) Per ocupació d’1 a 20 m2 : 9,46 euros/dia
- Llocs o parades de venda a la via pública:
a) De venda en general, per metre lineal i dia: 1,19 euros
b) De venda amb vehicle, per dia: 5,39 euros
c) De productes del municipi, per lloc i dia: 0,80 euros
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. 16
Taxa per l’ocupació de terres d’ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del carrer,
ambulants i rodatge cinematogràfic
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art, 20.3 n) 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 parades de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions,
indústries de carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb parades
de venda al mercat setmanal, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions,
indústries de carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic.
Article 3r. Subjecte passiu
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’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o bé se’n beneficiïn sense
haver-la sol·licitat.
Article 4t. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixin 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 les fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

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

Article 6è. Quota tributària
1.És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
— Atraccions, firaires i similars:
a) Per ocupació de més de 50 m2 : 74,14 euros/dia 12.336 pta/dia
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2 : 46,34 euros/dia 7.710 pta/dia
c) Per ocupació d’1 a 20 m2 : 9,27 euros/dia 1.542 pta/dia
— Llocs o parades de venda a la via pública:
a) De venda en general, per metre lineal i dia: 1,17 euros 195 pta
b) De venda amb vehicle, per dia: 5,28 euros 879 pta
c) De productes del municipi, per lloc i dia: 0,78 euros 130 pta
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 realitzat.
2. Les persones interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança, hauran
de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent.
3. Si es produeixen desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els
titulars de les llicències o 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, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
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.
4. El pagament de la taxa s’efectuarà quan l’Ajuntament presenti el corresponent document
cobratori.
Article 9è. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixin 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 15
d’octubre de 1998 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 de Tarragona, i començaran a aplicar-se
a partir d’aquella data

