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 l’ordenança aprovada.
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, 10 de juliol de 2021.

L’ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.
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Pàg. 1-2

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 27/05/2021 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial respectivament.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 13-07-2021 | CVE 2021-06266 |

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada en data
17/05/2021, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 22, reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions
esportives municipals.

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI:

Ordenança Fiscal núm. 22

S’afegeix el següent apartat:
i) Tarifes Piscina Municipal aplicables a l’estiu 2021 (situació excepcional pel
COVID 19):
Abonaments:
1.-Única modalitat:
-Abonament de temporada per a residents:
11,00€/persona
2.-Bonificacions:

Única: A les famílies amb 3 o més fills, se’ls hi aplicarà un 50 per 100 de
descompte en l’abonament del 3r. fill i següents.
Entrada:
Única modalitat:
3,30€/persona.
j) Les persones que siguin usuàries de la Piscina Municipal amb motiu de la
realització del curs de natació o per l’activitat d’Aquagim”, hauran de disposar
igualment de l’abonament o, alternativament, adquirir l’entrada cada cop que
accedeixin al recinte de la Piscina.”
La modificació aprovada entrarà en vigor a partir de la data de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i s’aplicarà amb efectes de l’1/07/2021.
Gandesa, 10 de juliol de 2021
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Article 6è. Quota tributària.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 13-07-2021 | CVE 2021-06266 |
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Reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions
esportives municipals.

AJUNTAMENT DE GANDESA

Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense haver-se presentat
cap reclamació,
l’acord d’aprovació provisional ha esdevingut definitiu,
publicant-se a continuació el text íntegra de l’ordenança aprovada.
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, 24 d’agost de 2020.
L’ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.
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Pàg. 1-2

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 09/07/2020 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial respectivament.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 10-09-2020 | CVE 2020-06194 |

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada en data
06/07/2020, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 22, reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions
esportives municipals.

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI:

Article 6è. Quota tributària.
S’afegeix el següent apartat:
i) Tarifes Piscines Municipals aplicables a l’estiu 2020 (situació excepcional pel
COVID 19):
Abonaments:
1.-Única modalitat:
-Abonament de temporada per a residents:
10,00€/persona
2.-Bonificacions:
Única: A les famílies amb 3 o més fills, se’ls hi aplicarà un 50 per 100 de
descompte en l’abonament del 3r. fill.
Entrada:
Única modalitat:
3,00€/persona.”
La modificació aprovada entrarà en vigor a partir de la data de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i s’aplicarà amb efectes del 09/07/2020.
Gandesa, 24 d’agost de 2020
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 10-09-2020 | CVE 2020-06194 |

Reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions
esportives municipals.

| https://dipta.cat/ebop/

Ordenança Fiscal núm. 22

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dimecres, 12 de juliol de 2017 - Número 134

Administració Local
2017-05728
Ajuntament de Gandesa
EDICTE
Correcció d’errades.
Advertida una errada en l’edicte núm. 2017-05243 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
126, de data 30/06/2017, referit a l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 22 i 29,
s’efectua l’esmena corresponent:
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Reguladora de la taxa pel Servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals.
On diu:
g) Abonament de 15 dies per a nens de 5 a 14 anys:
h) Abonament de 15 dies per a majors de 14 anys:

30,00 €
42,00 €

Ha de dir:
g) Abonament de 15 entrades per a nens de 5 a 14 anys:
h) Abonament de 15 entrades per a majors de 14 anys:

30,00 €
42,00 €

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

CIE: BOPT-I-2017-05728

Gandesa, 3 de juliol de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz

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

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Divendres, 30 de juny de 2017 - Número 126

Administració Local
2017-05243
Ajuntament de Gandesa
EDICTE:
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 4 de maig de 2017, va aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen:
- Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives
municipals.
- Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per impartició del curs de natació.
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, l’esmentat acord es va 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. 93, de data 16 de
maig de 2017, 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, l’acord d’aprovació
provisional ha esdevingut definitiu 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
reguladores de les hisendes locals.
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, 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.
Contra l’acord plenari esmentat, un cop ha esdevingut definitiu, 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 l’acord plenari 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, 29 de juny de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz
MODIFICACIONS APROVADES:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Reguladora de la taxa pel Servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals

1. Piscines Municipals
a) Entrada nens de 5 a 14 anys, per dia:
b) Entrada majors de 14 anys, per dia:
c) Abonament de temporada per a nens de 5 a 14 anys:
d) Abonament de temporada per a majors de 14 anys:
e) Abonament de temporada per a unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal d’Habitants,
màxim 5 membres:
f) Abonament de temporada per a grup familiar no inscrit en el Padró Municipal d’Habitants, màxim 5
membres:
g) Abonament de 15 dies per a nens de 5 a 14 anys:
h) Abonament de 15 dies per a majors de 14 anys:

Import
2,50 €
3,50 €
20,00 €
31,00 €
52,00 €
60,00 €
30,00 €
42,00 €
1

CIE: BOPT-I-2017-05243

Article 6è. Quota tributària
Serà el resultat d’aplicar les tarifes següents:

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Divendres, 30 de juny de 2017 - Número 126

2. Pavelló Municipal

Import

a) Utilització pista amb llum per hora:

12,00 €

b) Utilització pista sense llum per hora:

8,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
Reguladora de la taxa per impartició del curs de natació
Article 5è. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent:
40,00 € per alumne i curs.
La tarifa no podrà ser prorratejada per mesos.
Article 6è. Exempcions i bonificacions.
1. No s’aplicaran exempcions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per
aquesta taxa.
2. A les famílies nombroses degudament acreditades, amb 3 o més fills, se’ls hi aplicarà una bonificació del 50 per
100 de la quota a partir del 3r. fill que realitzi el curs de natació.

CIE: BOPT-I-2017-05243

Gandesa, 29 de juny de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz

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

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66 de data 18/03/2008

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals

Article 6è. Quota tributaria
Serà la resultant d'aplicar les tarifes següents:
1. Piscines municipals:
a)Entrada nens d'edat compresa entre els 5 i els 14 anys, per dia: 1,92 euros
b)Entrada majors de 14 anys, per dia: 2,64 euros
c) Abonament temporada nens d'edat compresa entre els 5 i els 14 anys: 17,27 euros
d)Abonament temporada majors de 14 anys: 26,96 euros
e) Abonament temporada per unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal
d'Habitants: 48,64 euros
f) Abonament temporada, per grup familiar no inscrit al padró municipal d'habitants, compost
com a màxim pel cap de família i quatre membres més: 57,66 euros
2. Poliesportiu municipal:
a) Utilització pista, amb llum, per hora: 7,93 euros
b) Utilització pista, sense llum, per hora: 4,98 euros

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals

Article 6è. Quota tributària
Serà la resultant d'aplicar les tarifes següents:
1. Piscines municipals:
a) Entrada nens d'edat compresa entre els 5 i els 14 anys, per dia: 1,85 euros
b) Entrada majors de 14 anys, per dia: 2,55 euros
c) Abonament temporada nens d'edat compresa entre els 5 i els 14 anys: 16,65euros
d) Abonament temporada majors de 14 anys: 26,00 euros
e) Abonament temporada per unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal
d'Habitants: 46,90 euros
f) Abonament temporada, per grup familiar no inscrit al padró municipal d'habitants, compost
com a màxim pel cap de família i quatre membres més: 55,60 euros
2. Poliesportiu municipal:
a) Utilització pista, amb llum, per hora: 7,65 euros
b) Utilització pista, sense llum, per hora: 4,80 euros

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals

Article 6è. Quota tributaria
Serà la resultant d'aplicar les tarifes següents:
1. Piscines municipals:
a) Entrada nens d'edat compresa entre els 5 i els 14 anys, per dia: 1,75 euros
b) Entrada majors de 14 anys, per dia: 2,44 euros
c) Abonament temporada nens d'edat compresa entre els 5 i els 14 anys: 16,00 euros
d) Abonament temporada majors de 14 anys: 25,00 euros
e) Abonament temporada per unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal
d'Habitants: 45,10 euros
f) Abonament temporada, per grup familiar no inscrit al padró municipal d'habitants, compost
com a màxim pel cap de família i quatre membres més: 53,40 euros
2. Poliesportiu municipal:
a) Utilització pista, amb llum, per hora: 7,35 euros
b) Utilització pista, sense llum, per hora: 4,60 euros

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals

Article 6è. Quota tributaria
Serà la resultant d’aplicar les tarifes següents:
1. Piscines municipals:
a) Entrada nens d’edat compresa entre els 5 i els 14 anys, per dia: 1,69
b) Entrada majors de 14 anys, per dia: 2,37 euros
c) Abonament temporada nens d’edat compresa entre els 5 i els 14 anys: 15,55 euros
d) Abonament temporada majors de 14 anys: 24,29 euros
e) Abonament temporada per unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal
d’Habitants: 43,80 euros
f) Abonament temporada, per grup familiar no inscrit al padró municipal d’habitants, compost
com a màxim pel cap de família i quatre membres més: 51,83 euros
2. Poliesportiu municipal:
a) Utilització pista, amb llum, per hora: 7,13 euros
b) Utilització pista, sense llum, per hora: 4,44 euros

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals

Article 6è. Quota tributària
Serà la resultant d’aplicar les tarifes següents:
1. Piscines municipals:
a) Entrada nens d’edat compresa entre els 5 i els 14 anys, per dia: 1,64 euros
b) Entrada majors de 14 anys, per dia: 2,31 euros
c) Abonament temporada nens d’edat compresa entre els 5 i els 14 anys: 15,13 euros
d) Abonament temporada majors de 14 anys: 23,63 euros
e) Abonament temporada per unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal
d’Habitants: 42,61 euros
f) Abonament temporada, per grup familiar no inscrit al padró municipal d’habitants, compost
com a màxim pel cap de família i quatre membres més: 50,42 euros
2. Poliesportiu municipal:
a) Utilització pista, amb llum, per hora: 6,94 euros
b) Utilització pista, sense llum, per hora: 4,32 euros

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), 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 pel servei de la Piscina
Municipal i de les instal·lacions esportives municipals.
Article 2n. Fet imposable
Consisteix en la prestació per part de l’Ajuntament, del servei de la Piscina Municipal i de les
instal·lacions esportives municipals.
Article 3r. Subjecte passiu
1.Són subjectes passius de la taxa pel concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària,
que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pel servei de conformitat amb el supòsit previst
a l’article anterior.
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 amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions i bonificacions
1.No es concedirà cap exempció ni bonificació que no estigui prevista a l’ordenança fiscal.
2. Els usuaris de la piscina de 0 a 4 anys estaran exempts de liquidar la taxa.

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

Article 6è. Quota tributaria
Serà la resultant d’aplicar les tarifes següents:
1. Piscines municipals:
a) Entrada nens d’edat compresa entre els 5 i els 14 anys, per dia: 1,61 euros 268 pta
b) Entrada majors de 14 anys, per dia: 2,26 euros 376 pta
c) Abonament temporada nens d’edat compresa entre els 5 i els 14 anys: 14,83 euros 2.468
pta
d) Abonament temporada majors de 14 anys: 23,17 euros 3.855 pta
e) Abonament temporada per unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal
d’Habitants: 41,77 euros 6.950 pta
f) Abonament temporada, per grup familiar no inscrit al padró municipal d’habitants, compost
com a màxim pel cap de família i quatre membres més: 49,43 euros 8.225 pta
2. Poliesportiu municipal:
a) Utilització pista, amb llum, per hora: 6,80 euros 1.131 pta
b) Utilització pista, sense llum, per hora: 4,24 euros 705 pta
Article 7è. Meritació
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança des
del moment en què l’usuari vulgui accedir al recinte de la Piscina Municipal o les instal·lacions
esportives municipals per beneficiar-se del servei i utilitzar les instal·lacions.
2. El pagament de la taxa s’efectuarà abans d’accedir al recinte de les instal·lacions
esmentades ja segui liquidant el preu de l’entrada o bé el de l’abonament temporal.
3. En el supòsit de satisfer el preu de l’abonament, un cop expedit aquest, l’usuari l’haurà de
mostrar a l’encarregat del servei abans d’entrar al recinte.
Article 8è. 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 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.

