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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 
 

 

Taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d’establiments de restauració 

(Text íntegre de l’ordenança) 

 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 

A l'empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 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, i de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, l'Ajuntament 

estableix la taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d'establiments de restauració.  

 

Article 2. Fet imposable  

Consisteix en la inserció de publicitat en cartells senyalitzadors d'establiments de 

restauració, instal·lats per l'Ajuntament.  

 

Article 3. Subjecte passiu 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  

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari 

que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
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Article 6è. Quota tributària  

Serà la resultant d'aplicar la tarifa següent: 10,37 euros/cartell/any  

 

Article 7. Meritació  

1. Es merita i neix l'obligació de pagament de la taxa reguladora 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 11 de maig de 2006 i s'ha modificat 

posteriorment per acord de l'Ajuntament Ple de data 15 de novembre de.2007. 

 
 

 


