AJUNTAMENT DE GANDESA

reguladora de l’Impost sobre construccions,

-Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
-Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de clavegueram.
-Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida, transport i
tractament de residus sòlids urbans.
-Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa pel servei de subministrament
d’aigua potable a domicili.
-Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per l’ocupació de domini
públic amb quioscs i altres instal·lacions.
-Ordenança fiscal núm. 36, reguladora del preu públic per la venda de llibres
sobre Gandesa.
En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/19 85, 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 s’ha sotmès 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 11 de març de 2022, 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, i
17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, abans esmentats.
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Pàg. 1-6

-Ordenança fiscal núm. 3,
instal·lacions i obres.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 03-06-2022 | CVE 2022-04653 |

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2022, va
aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que tot seguit
es relacionen:

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI:

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Gandesa, 24 de maig de 2022.

L’ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.
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Pàg. 2-6

Contra l’acord plenari de referència pot interposar-se qualsevol altre recurs que
es consideri pertinent previst a la legislació vigent.
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Contra l’acord plenari esmentat, un cop ha esdevingut definitiu, es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu a partir de la publicació
del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en la
forma i terminis que estableixen les normes reguladores de l’esmentada
jurisdicció.

| https://dipta.cat/ebop/

En compliment del que estableixen els articles 70.2 de la Llei 7/1985 i 17.4 del
RDL 2/2004, es publica 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’aquesta mateixa data, a excepció de les referides a les ordenances fiscals
núm. 10, 11 i 24, que s’aplicaran amb efectes de l’1 de gener de 2022.

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i
efectiu de la construcció, la instal·lació o l’obra.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
de gravamen.
3. El tipus de gravamen és el 2,5%.
4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció,
la
instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència
corresponent.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques
Article 6è. Quota tributària.
1. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
de gravamen.
2. El tipus de gravamen és:
a) El 0,2% en el cas de l’article 5è 1a)
b) El 0,2% en el cas de l’article 5è 1b)
c) El 0,2% en el cas de l’article 5è 1c)
d) 6,31€/m2 de cartell en el cas de l’article 5è 1d)
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Pàg. 3-6

Article 3r. Base imposable, quota i acreditament.
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ORDENANÇA FISCAL núm. 3
Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

| https://dipta.cat/ebop/

MODIFICACIONS APROVADES:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Reguladora de la Taxa de clavegueram

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Import
161,15€

11,45€
22,55€
14,50€
9,65€
55,85€
110,60€
221,20€
55,85€
88,40€
55,85€
55,85€
55,85€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
Reguladora de la Taxa per la recollida, transport i tractament de residus
sòlids urbans
Article 6è. Tarifes
S’aplicaran les següents:
Import
Epígraf primer. Habitatges
Habitatge unifamiliar:
Habitatge amb local comercial:
Epígraf segon. Allotjaments:
Hotels i fondes fins a 20 habitacions:
Hotels i fondes de més de 20 habitacions:
Pensions
Epígraf tercer. Comerç d’alimentació:
Supermercats i magatzems de congelats:
Peixateries, carnisseries i similars:
Altres tipus de comerç d’alimentació:
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53,65€
74,90€
213,85€
293,80€
62,70€
125,00€
100,00€
53,65€

Pàg. 4-6

2)

Import a liquidar per la concessió de la llicència o autorització per
la connexió a la xarxa de clavegueram:
Import a liquidar anualment per la prestació del servei de neteja i
manteniment de la xarxa de clavegueram:
Habitatge unifamiliar:
Habitatge amb local comercial o magatzem:
Locals comercials i tallers industrials i artesanals de fins a 5
treballadors:
Magatzem aïllat:
Bars i similars, discoteques i restaurants:
Hotels, fondes i pensions de fins a 12 habitacions:
Hotels i fondes de més de 12 habitacions:
Indústries i comerços de fins a 5 treballadors:
Indústries i comerços de mes de 5 treballadors
Almàsseres:
Garatges i tallers:
Oficines públiques i privades:
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1)
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Article 6è. Tarifes
S’aplicaran les següents:

213,85€
187,00€
38,75€
122,05€
38,75€
11,90€
38,75€

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:
Conservació comptador, al mes:
Drets de connexió, per escomesa:
Drets de verificació de l’escomesa aper canvi de titularitat

Import
10,70€
1,21€/m3
0,54€
132,97€
16,02€
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 10,70€, apart de la tarifa
corresponent per la conservació del comptador, la qual cosa no suposarà cap
bonificació per les successives facturacions.
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Pàg. 5-6

74,90€
62,70€
100,00€
38,75€
213,85€
122,05€

| https://dipta.cat/ebop/

187,00€
187,00€
197,75€
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Epígraf quart. Restauració i espectacles:
Bars, cafeteries i similars:
Sales de festes i discoteques:
Restaurants
Epígraf cinquè. Altres locals comercials industrials:
Oficines públiques i privades:
Local comercial de fins a 100m2 de superfície:
Local comercial de més de 100 m2 de superfície:
Almàsseres i cellers fins a 1000 m2 de superfície:
Almàsseres i cellers de més de 1000 m2 de superfície:
Establiments industrials i petits tallers artesanals, de fins a 5
treballadors:
Establiments industrials de més de 5 treballadors:
Estacions de serveis i tallers d’automòbils:
Tallers de fusteria i similars:
Establiments comercials amb taller:
Epígraf sisè. Altres activitats:
Magatzems auxiliars d’altres activitats:
Magatzems i garatges d’ús particular:
Despatxos professionals:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
Reguladora de la taxa municipal per l’ocupació del domini públic amb
quioscs i altres instal·lacions.

9.064,07€/any
132,13€/m2/any

L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir prèviament la
llicència o autorització municipal.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
Reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa
Article 3er. Preus dels llibres:
S’afegeixen els llibres següents:
Núm.
llibre

Títol i Autor/a

35
36
37

Lo Panilló (A. Cid i M. Jornet)
Joan Perucho a Gandesa (A. Cid i M. Jornet)
Les aventures de la Vernatxeta (A.Cid i M.
Jornet)
Els Gegants de Gandesa (A. Cid i M. Jornet)
Gandesa, 3000 anys d’Urbanisme (A. Monner i
J. Figuerola)

38
39

Gandesa, 24 de maig de 2022.
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Preu de
venda a
llibreries
8,00€
8,00€
8,00€

Preu de
venda al
públic
10,00€
10,00€
10,00€

8,00€
10,00€

10,00€
12,00€

Pàg. 6-6

9.064,07€/any
132,13€/m2/any
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1. És el resultat d’aplicar les tarifes següents
a) Per l’ocupació de terrenys de domini públic del Polígon
Industrial “La Plana” (ZE), emparats en l’atorgament de
llicència d’ocupació temporal:
Fins a 50 m2 ocupats:
Per cada m2 més o fracció:
b) Per l’ocupació de terrenys de domini públic de propietat
municipal emplaçats en altres zones del municipi, inclosos
comuns i forests catalogades:
Fins a 50 m2 ocupats
Per cada m2 més o fracció
2. La quota tributària es podrà prorratejar per trimestres naturals

Import

| https://dipta.cat/ebop/

Modificació aprovada:
Article 6è. Quota tributària.
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AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
Taxa per venda a l’Oficina Municipal de Turisme, llibres sobre Gandesa
Edicte L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 25 de març de 2010, va
aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 36, reguladora del preu
públic per la venda de llibres sobre Gandesa, amb l’addició a l’article 3r, del llibres següents
amb els preus que es detallen:
“La Gandesa Medieval”, d’Aleix Pujol Andrés.
- Preu de venda a llibreries: 12,00 euros
- Preu de venda al públic: 15,00 euros
“La Fontcalda, paradís meravellós”, de Joan Serra Saún.
- Preu de venda a llibreries: 12,00 euros
- Preu de venda al públic: 15,00 euros
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 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 concordants, l'esmentat
acord se sotmet a exposició pública durant un termini de trenta dies a efectes d'examen i de
reclamacions, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient a la Secretaria
Municipal i presentar davant l'Ajuntament Ple les reclamacions que considerin convenients,
amb el benentès que un cop transcorregut el tràmit d'informació pública, si no se n'ha
presentat cap, l'acord d'aprovació provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d'ulterior
tràmit.

Gandesa, 24 d’abril de 2010. --- L'ALCALDE, Miquel Aubà Fleix.
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AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
Taxa per venda a l’Oficina Municipal de Turisme, llibres sobre Gandesa

EDICTE
L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 30 de juliol de 2009, va aprovar
provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 36, reguladora del preu públic per
la venda llibres sobre Gandesa. Un cop transcorregut el termini de trenta dies 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 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.
Donant compliment al que determina l'article 16.1c) del RDL abans esmentat, es determina
que la modificació aprovada entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona i s'aplicarà amb efectes del 30.07.2009.
En compliment del que estableixen els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local i 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, abans
esmentat, es publica a l'annex-1 el text íntegre de la modificació aprovada.
Contra l'acord plenari esmentat, un cop ha esdevingut definitiu, pot interposar-se 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 recurs que es consideri
pertinent previst a la legislació vigent.

Gandesa, 30 de novembre de 2009. --- L'ALCALDE, Miquel Aubà Fleix.
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ANNEX-1
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
Reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa

Article 3er. Preus dels llibres:
S'hi afegeix el llibre següent:
Joaquin Serres, lo Paisanet, "Recull Poètic", 2007
Preu de venda a llibreries: 10,00 euros
Preu de venda al públic: 12,00 euros
Gandesa, 30 de novembre de 2009.
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AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
EDICTE
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 29 de maig de 2008, va aprovar
provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 36, reguladora del preu públic per
la venda de llibres sobre Gandesa, afegint a l'article 3er, el llibre següent amb els preus que
es detallen:
Joaquin Antonio Rabasa, "Manoll de poesies", 2008.
- Preu de venda a llibreries: 10,00 euros
- Preu de venda al públic: 12,00 euros
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 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 concordants, l'esmentat
acord se sotmet a exposició pública durant un termini de trenta dies a efectes d'examen i de
reclamacions, durant el qual els interessats podran examinar l'expedient a la Secretaria
Municipal i presentar davant l'Ajuntament Ple les reclamacions que considerin convenients,
amb el benentès que un cop transcorregut el tràmit d'informació pública, si no se n'ha
presentat cap, l'acord d'aprovació provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d'ulterior
tràmit.

Gandesa, 4 de juliol de 2008. --- L'ALCALDE, Miquel Aubà Fleix.
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AJUNTAMENT DE GANDESA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
Taxa per la venda a l’Oficina Municipal de Turisme, llibres sobre Gandesa
Article 1. Concepte
D'acord amb el que disposa l'article 41 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, s'estableix el preu
públic per la venda a l'Oficina Municipal de Turisme, de llibres sobre Gandesa.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones o entitats que adquireixen els
llibres sobre Gandesa que restaran a la venda a l'Oficina Municipal de Turisme.
Article 3. Preu
Josep Povill i Ribera "Gandesa, bressol de versos", any 1998.
Preu llibreries: 7,00 euros
Preu venda al públic: 9,00 euros
Joaquim Vidal Font "Reculls històrics de la ciutat de Gandesa", any 1989.
Preu llibreries: 8,00 euros
Preu venda al públic: 15,00 euros
Joaquin Antonio Rabasa "Versos", 2001.
Preu llibreries: 10,00 euros
Preu venda al públic: 12,00 euros
Monlleó Galcerà "Joan Baptista Manyà, Intel·lectual i home d'estudi", 1994.
Preu llibreries: 7,00 euros
Preu venda al públic: 9,00 euros
Carme Meix "La Dansada", 1996.
Preu llibreries: 8,00 euros
Preu venda al públic: 12,00 euros
Antón Monner, "Imatges i records. Gandesa", 1995.
Preu llibreries: 7,00 euros
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Preu venda al públic: 10,00 euros
Jordi Prades Tena, "Gandesa", 2002.
Preu llibreries: 8,50 euros
Preu venda al públic: 15,00 euros
Josep Ma. Espinàs, "A peu per la Terra Alta", 1989.
Preu llibreries: 7,00 euros
Preu venda al públic: 10,00 euros
Francisco Cuenca Espí "Lazos de sangre", 2002.
Preu llibreries: 9,00 euros
Preu venda al públic: 12,00 euros
Joan B. Manyà, "Notes d'història de Gandesa", 1962.
Preu llibreries: 10,00 euros
Preu venda al públic: 20,00 euros
Article 4. Exempcions i bonificacions
No es preveu cap exempció ni bonificació.
Article 5. Gestió i cobrament
L'obligació del pagament neix en el moment en què s'adquireixi qualsevol dels llibres abans
relacionats.
Article 6. Disposició final
La present ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 15 de novembre de
2007, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir d'aquella data.
La present ordenança continuarà vigent mentre que no s'acordi la seva modificació o
derogació.
Gandesa, febrer de 2008.

