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Administració Local
2017-02059
Ajuntament de Gandesa
EDICTE:
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 29/09/2016, va aprovar provisionalment la modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal
d’interès històric, artístic i cultural a Gandesa.
En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i concordants, dit acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 239, de data 19/12/2016 i en el tauler d’anuncis de
la Casa Consistorial, respectivament.
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 les modificacions aprovades.
Contra l’objecte d’aquest edicte es pot interposar recurs contenciós-administratiu 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 de febrer de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz

Text íntegre de la modificació aprovada:
Ordenança Fiscal 32, reguladora de la taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d’interès
històric, artístic i cultural a Gandesa,
Article 2: Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa les visites i rutes guiades que fa l’Ajuntament als indrets següents:
1. Ruta guiada nucli antic Gandesa
2. Ruta senderista natura, paisatge i Batalla de l’Ebre.
3. Ruta guiada conjunt arqueològic del Coll del Moro.
4. Ruta guiada Batalla de l’Ebre

CIE: BOPT-I-2017-02059

Article 6è. Quota tributària.
1. La quantia de la quota es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Grups d’entre 5 i 9 persones: 5,00€/persona
- Grups de més de 9 persones: 3,00€/persona
Els menors de 12 anys poden acompanyar els seus familiars de manera gratuïta.
Gandesa, 24 de febrer de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz

https://www.dipta.cat/ebop/
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66 de data 18/03/2008

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
Taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d’interès històric,
artístic i cultural a Gandesa

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la quota es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Tarifes a aplicar per visites a cadascun dels indrets relacionats a l'article 2n. de la present
ordenança:
Per grups d'1 a 5 persones: 2,85 euros/persona
Per grups de 5 a 10 persones: 2,18 euros/persona
Per grups de 10 a 20 persones: 1,40 euros/persona
- Tarifes a aplicar per visites a tots els indrets relacionats a l'article 2n. de la present
ordenança
Per grups d'1 a 5 persones: 14,21 euros/persona
Per grups de 5 a 10 persones: 10,78 euros/persona
Per grups de 10 a 20 persones: 7,05 euros/persona

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
Taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d’interès històric,
artístic i cultural a Gandesa
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la quota es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifes a aplicar per visites a cadascun dels indrets relacionats a l'article 2n. de la present
ordenança:
Per grups d'1 a 5 persones: 2,75 euros/persona.
Per grups de 5 a 10 persones: 2,10 euros/persona.
Per grups de 10 a 20 persones: 1,35 euros/persona
Tarifes a aplicar per visites a tots els indrets relacionats a l'article 2n. de la present
ordenança:
Per grups d'1 a 5 persones: 13,70 euros/persona.
Per grups de 5 a 10 persones: 10,40 euros/persona.
Per grups de 10 a 20 persones: 6,80 euros/persona.

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
Taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d’interès històric,
artístic i cultural a Gandesa

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la quota es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Tarifes a aplicar per visites a cadascun dels indrets relacionats a l'article 2n. de la present
ordenança:
Per grups d'1 a 5 persones: 2,65 euros/persona.
Per grups de 5 a 10 persones: 2,00 euros/persona.
Per grups de 10 a 20 persones: 1,30 euros/persona
-Tarifes a aplicar per visites a tots els indrets relacionats a l'article 2n. de la present
ordenança :
Per grups d'1 a 5 persones: 13,15 euros/persona.
Per grups de 5 a 10 persones: 10,00 euros/persona.
Per grups de 10 a 20 persones: 6,55 euros/persona.

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
Taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d’interès històric,
artístic i cultural a Gandesa
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la quota es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Tarifes a aplicar per visites a cadascun dels indrets relacionats a l’article 2n. de la present
ordenança:
Per grups d’1 a 5 persones: 2,55 euros/persona.
Per grups de 5 a 10 persones: 1,91 euros/persona.
Per grups de 10 a 20 persones: 1,27 euros/persona.
- Tarifes a aplicar per visites a tots els indrets relacionats a l’article 2n. de la present
ordenança :
Per grups d’1 a 5 persones: 12,73 euros/persona.
Per grups de 5 a 10 persones: 9,55 euros/persona.
Per grups de 10 a 20 persones: 6,36 euros/persona.

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

AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
Taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d’interès històric,
artístic i cultural a Gandesa

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària realitzada en data 27 de desembre de 2001, amb el
quòrum establert a l’article 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la modificació de diverses
ordenances fiscals municipals. Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord de
referència, sense haver-se presentat reclamacions de cap tipus, aquest ha esdevingut
definitiu, de conformitat amb allò que preveu l’article 17.3 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre. De l’aprovació definitiva se n’ha donat compte a l’Ajuntament Ple en sessió
ordinària realitzada en data 28 de març de 2002. Les modificacions aprovades entraran en
vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
començaran a aplicar-se a partir d’aquella data, a excepció de les que afecten a les
ordenances fiscals núms. 9, 10, 12, 23 i 24, que s’aplicaran amb efectes de l’u gener de
2002. En compliment del que determinen els articles 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril , 17.4
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i el mateix acord plenari de 27.12.2001 es publica a
l’Annex-1 el text refós de cadascuna de les ordenances fiscals modificades, amb indicació
dels imports de les tarifes en euros i en pessetes, aquest darrer valor, únicament a efectes
informatius.
Per altra part, l’Ajuntament Ple en la mateixa sessió de data 27 de desembre de 2001, va
verificar el text de la resta de les ordenances fiscals no modificades, a efectes de la conversió
de les tarifes a euros i de llur adequació a la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, publicant-se també a continuació, íntegres a l’Annex 2.
Les ordenances fiscals transcrites regiran indefinidament mentre que l’Ajuntament Ple no
aprovi la seva modificació.
Contra els acords plenaris abans esmentats, un cop han esdevingut definitius, pot interposarse 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.
Gandesa, 15 d’abril de 2002. — L’alcalde, Miquel Aubà Fleix

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

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 w), 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 la impartició dels
curs de natació.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la visita guiada per part de l’Ajuntament, als edificis,
monuments i espais de propietat municipal d’interès històric, artístic i cultural a Gandesa,
que es relacionen a continuació:
— Palau del Castellà. Antiga Presó. C. Pes Vell.
— Edifici de l’antiga Casa de la Vila. Casa Gòtica. Plaça de l’Església.
— Edifici de la Casa Consistorial. Antiga Capella de Santa Anna. Plaça d’Espanya.
— Poblat Ibèric del Coll del Moro. Ctra. N-420, direcció Alcanyís (esquerra)
— Necròpolis Edat de Bronze del Coll del Moro. Sector Calars. Sector Teulers. Sector
Maries.
— Balneari de la Fontcalda.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa en 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 4. 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 5. Exempcions i bonificacions
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la quota es determinarà aplicant les tarifes següents:
— Tarifes a aplicar per visites a cadascun dels indrets relacionats a l’article 2n. de la present
ordenança:
Per grups d’1 a 5 persones: 2,48 euros/persona. (412 ptes/persona)
Per grups de 5 a 10 persones: 1,86 euros/persona. (310 ptes/persona)
Per grups de 10 a 20 persones: 1,24 euros/persona. (206 ptes/persona)

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

— Tarifes a aplicar per visites a tots els indrets relacionats a l’article 2n. de la present
ordenança :
Per grups d’1 a 5 persones: 12,38 euros/persona. (2.060 pta/persona)
Per grups de 5 a 10 persones: 9,29 euros/persona. (1.545 pta/persona)
Per grups de 10 a 20 persones: 6,19 euros/persona. (1.030 pta/persona)
Article 7. Meritació
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des
del moment en què es sol·licita la prestació del servei.
2. El pagament de la taxa s’efectuarà quan l’Ajuntament presenti el document cobratori.
Article 8. 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 7 de
setembre de 2000 i s’ha modificat 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
amb efectes de l’1 de gener de 2002.

