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MODIFICACIONS APROVADES:

ORDENANÇA FISCAL núm. 5
Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:

Import
a) Certifi cacions ordinàries: 2,85€
b) Certifi cacions amb expedient informatiu previ: 8,80€
c) Certifi cacions amb informe tècnic previ: 15,40€
d) Certifi cacions d’exposició pública 7,60€
e) Certifi cacions, informes i notes simples de cadastre: 7,60€
f) Expedients de llicències urbanístiques i d’activitats: 10,20€
g) Compulsa de documents

Fins a 3 fulls:
A partir de 4 fulls

2,15€
1,20€

h) Estudi d’alineacions i rasants:
Per façana fi ns a 10 ml
Per m/l d’excés

19,10€
2,30€

i) Expedient d’alteracions de domini de rústica, urbana, canvis de cultiu, etc. (model 901, 902, 903, 904, 
etc.) Del Centre de Gestió Cadastral (A part del cost dels impresos): 3,85€
j) Informes i dictàmens de la Junta Pericial: 23,80€
k) Per a qualsevol altre document que no està expressament tarifat: 3,85€
l) Per fotocòpies de documents públics obrants a les dependències municipals: 0,85€
m) Per placa identifi cativa de les llicència urbanístiques atorgades: 4,30€
n) Expedient administratiu per l’atorgament de llicència urbanística en sòl no urbanitzable 31,00€
o) Expedient administratiu en general, incoat a instancia de part 10,20€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable: Import

a) El 0,1% en el supòsit 1.a) de l’article anterior. 0,11€
b) El 0,1% en el supòsit 1.b) de l’article anterior. 0,11€
c) El 0,1% en les parcel·lacions urbanes 0,11€
d) 6,31 euros per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l’article anterior (publicitat) 6,45€

En cas que el sol·licitant hagi formulat desestiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran 
de liquidar seran les que s’originin aplicant el mateix percentatge de les que s’assenyalen en el número anterior, 
sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
Reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicència d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats 
subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia.

Article 5è. Quota tributària.
La quota de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Obertura d’establiment destinat a banc: 2.625,30€
b) Obertura d’establiment destinat a caixa d’estalvis: 2.460,30€
1. Per l’atorgament de llicència d’obertura d’altres tipus d’establiments, de llicència ambiental i activitats subjectes al 
règim d’autorització ambiental o de comunicació prèvia: Import equivalent a l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
anual, incrementat en un 32,8 per 100, amb una tarifa mínima de 131,40 euros.
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2. Per aquelles activitats que no restin subjectes a l’impost sobre activitats econòmiques: Import equivalent a 
l’impost sobre activitats econòmiques vigent l’any 2002, segons quotes establertes per RDL 1175/1990, de 28 de 
setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques, amb inclusió de les 
modifi cacions efectuades posteriorment, incrementat en un 32, 8 per cent, amb una tarifa mínima de 134,05 euros.
Per canvis de titularitat de les llicències o autoritzacions, el 50% de la tarifa resultant per l’aplicació de l’apartat c) 
amb una tarifa mínima de 65,70 euros.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
Taxa del Cementiri Municipal

Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
a) CONCESSIONS:
- Urbanització nova:

Per nínxol 1r pis: 950,00 euros/unitat
Per nínxol 2n pis: 950,00 euros/unitat
Per nínxol 3r pis: 578,00 euros/ unitat
Per concessió integrada per 3 nínxols seguits en vertical: 2.100,00 euros

- Urbanització vella:
Nínxols antics: 210,51 euros

- Panteons i fosses: 506,06 euros/m2
- Columbaris: 25,00 euros/unitat
b) SERVEIS:

Obertura i tancament de nínxols: 49,98 euros
Obertura i tancament de panteó: 190,90 euros
Obertura i tancament de fossa: 118,00 euros
Trasllat de despulles de fossa i/o panteó: 170,00 euros
Trasllat de despulles des de nínxol: 102,00 euros
Obertura i tancament de columbaris: 22,50 euros

Títol de concessió de nínxols: 21,50 euros
Títol de concessió de columbari: 21,50 euros
c) Conservació del Cementiri:

Per família i any: 10,66 euros

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Reguladora de la Taxa de clavegueram

Article 6è. Tarifes 
S’aplicaran les següents: 

Import
1) Import a liquidar per la concessió de la llicència o autorització per la connexió a la xarxa de clavegueram: 139,50€
2) Import a liquidar anualment per la prestació del servei de neteja i manteniment de la xarxa de 
clavegueram:
a) Habitatge unifamiliar: 9,90€
b) Habitatge amb local comercial o magatzem: 19,50€
c) Locals comercials i tallers industrials i artesanals de fi ns a 5 treballadors: 12,50€
d) Magatzem aïllat: 8,30€
e) Bars i similars, discoteques i restaurants: 48,30€
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Administració Local

2014-07337
Ajuntament de Gandesa

ANUNCI:

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2013, va acordar que les connexions a la xarxa 
d’aigua i de clavegueram, respectivament, s’hauran de realitzar efectivament en el termini màxim de dos anys, 
prorrogable en un altre, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització municipal. Un cop transcorreguts 
aquests terminis, s’haurà de sol·licitar de nou l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents 
en règim d’autoliquidació.

Aquest acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies, mitjançant anuncis publicats 
en el Butlletí Ofi cial de la Província núm. 36, de data 13.02.2014 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, 
respectivament, no havent-se presentat cap tipus de reclamació.

De conformitat amb el que determina l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, el present acord ha esdevingut defi nitiu.

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 Ofi cial 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, 30 de juny de 2014.
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz.
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

Reguladora de la taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats 

subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia 

 

Article 5è. Quota tributària  

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

a) Obertura d'establiment destinat a banc: 2.573,83 euros  

b) Obertura d'establiment destinat a caixa d'estalvis: 2.412,06 euros  

c) 1. Per l'atorgament de llicència d'obertura d'altres tipus d'establiments, de llicència 

ambiental i activitats subjectes al règim d'autorització ambiental o de comunicació prèvia: 

Import equivalent a l'Impost sobre Activitats Econòmiques anual, incrementat en un 32,8 per 

100, amb una tarifa mínima de 128,81 euros.  

2. Per aquelles activitats que no restin subjectes a l'impost sobre activitats econòmiques: 

Import equivalent a l'impost sobre activitats econòmiques vigent l'any 2002, segons quotes 

establertes per RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la 

instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, amb inclusió de les modificacions 

efectuades posteriorment, incrementat en un 32,8 per cent, amb una tarifa mínima de 131,41 

euros.  

d) Per canvis de titularitat de les llicències o autoritzacions, el 50% de la tarifa resultant per 

l'aplicació de l'apartat c) amb una tarifa mínima de 64,38 euros 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

Reguladora de la taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats 

subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia 

 

Article 5è. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

a) Obertura d'establiment destinat a banc: 2.482,00 euros  

b) Obertura d'establiment destinat a caixa d'estalvis: 2.326,00 euros  

c)  1. Per l'atorgament de llicència d'obertura d'altres tipus d'establiments, de llicència 

ambiental i activitats subjectes al règim d'autorització ambiental o de comunicació prèvia: 

Import equivalent a l'Impost sobre Activitats Econòmiques anual, incrementat en un 32,8 per 

100, amb una tarifa mínima de 124,21 euros.  

2. Per aquelles activitats que no restin subjectes a l'impost sobre activitats 

econòmiques: Import equivalent a l'impost sobre activitats econòmiques vigent l'any 2002, 

segons quotes establertes per RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les 

tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, amb inclusió de les 

modificacions efectuades posteriorment, incrementat en un 32,8 per cent, amb una tarifa 

mínima de 126,72 euros.  

d) Per canvis de titularitat de les llicències o autoritzacions, el 50% de la tarifa resultant per 

l'aplicació de l'apartat c) amb una tarifa mínima de 62,10 euros 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

Reguladora de la taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats 

subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia 

 

Article 5è. Quota tributària  

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

a) Obertura d'establiment destinat a banc: 2.386,00 euros  

b) Obertura d'establiment destinat a caixa d'estalvis: 2.236,00 euros  

c)  1. Per l'atorgament de llicència d'obertura d'altres tipus d'establiments, de llicència 

ambiental i activitats subjectes al règim d'autorització ambiental o de comunicació prèvia: 

Import equivalent a l'Impost sobre Activitats Econòmiques anual, incrementat en un 32,8 per 

100, amb una tarifa mínima de 119,43 euros. 

 2. Per aquelles activitats que no restin subjectes a l'impost sobre activitats 

econòmiques: Import equivalent a l'impost sobre activitats econòmiques vigent l'any 2002, 

segons quotes establertes per RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les 

tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, amb inclusió de les 

modificacions efectuades posteriorment, incrementat en un 32,8 per cent, amb una tarifa 

mínima de 121,85 euros.  

d) Per canvis de titularitat de les llicències o autoritzacions, el 50% de la tarifa resultant per 

l'aplicació de l'apartat c) amb una tarifa mínima de 59,70 euros 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

Reguladora de la taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats 

subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia 

 

2004/3082-U - AJUNTAMENT DE GANDESA 

EDICTE 

 

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 27 de gener de 2004, va adoptar 

l’acord d’aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances fiscals municipals.  

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 de la Llei 39/88, de 28 de desembre , Reguladora de les 

Hisendes Locals, determinant-se en el mateix acord que les modificacions aprovades 

entraran en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona i s’aplicaran amb efectes d’aquella mateixa data, a excepció de les modificacions 

que afecten a les ordenances fiscals núms. 10, 11, 12, 24 i 26, que s’aplicaran amb efectes 

de l’1 de gener de 2004.  

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 data 27 de gener de 2004 es 

publica a l’Annex-1 el text íntegre de les modificacions aprovades.  

Contra l’acord plenari abans 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, 24 de març de 2004. — L’alcalde, Miquel Aubà Fleix 
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Article 5è. Quota tributària  

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

a) Obertura d’establiment destinat a banc: 2.316,54 euros  

b) Obertura d’establiment destinat a caixa d’estalvis: 2.170,91 euros  

c)  1. Per l’atorgament de llicència d’obertura d’altres tipus d’establiments, de llicència 

ambiental i activitats subjectes al règim d’autorització ambiental o de comunicació prèvia: 

Import equivalent a l’Impost sobre Activitats Econòmiques anual, incrementat en un 32,8 

per 100, amb una tarifa mínima de 115,95 euros.  

2. Per aquelles activitats que no restin subjectes a l’impost sobre activitats 

econòmiques: Import equivalent a l’impost sobre activitats econòmiques vigent l’any 2002, 

segons quotes establertes per RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les 

tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques, amb inclusió de les 

modificacions efectuades posteriorment, incrementat en un 32,8 per cent, amb una tarifa 

mínima de 118,27 euros.  

d) Per canvis de titularitat de les llicències o autoritzacions, el 50% de la tarifa resultant per 

l’aplicació de l’apartat c) amb una tarifa mínima de 57,96 euros 



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

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

Reguladora de la taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats 

subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia 

 

2003/2713-U - AJUNTAMENT DE GANDESA 

EDICTE 

 

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària realitzada en data 30 de desembre de 2002, 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 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 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les 

hisendes locals, determinant-se en el mateix acord que 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. 12, 24 i 33 que s’aplicaran amb efectes de l’u gener de 2003.  

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 30 de desembre de 2002 es 

publica a l’Annex-1 el text íntegre de les modificacions efectuades a les ordenances fiscals 

municipals segons l’acord plenari de data 30 de desembre de 2002.  

Contra els acords plenaris abans esmentats, un cop han esdevingut definitius, 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 els acords plenaris de referència pot interposar-se qualsevol recurs que es consideri 

pertinent previst a la legislació vigent.  

 

Gandesa, 17 de febrer de 2003. — L’alcalde, Miquel Aubà Fleix. 
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Article 5è. Quota tributària  

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

a) Obertura d’establiment destinat a banc: 2.298,51 euros  

b) Obertura d’establiment destinat a caixa d’estalvis: 2.154,02 euros  

c) Per l’atorgament de llicència d’obertura d’altres tipus d’establiments, de llicència ambiental 

i activitats subjectes al règim d’autorització ambiental o de comunicació prèvia: Import 

equivalent a l’Impost anual sobre Activitats Econòmiques, incrementat en un 30 per cent, 

amb una tarifa mínima de: 115,05 euros  

d) Per canvis de titularitat de les llicències o autoritzacions, el 50% de la tarifa resultant per 

l’aplicació de l’apartat c) amb una tarifa mínima de: 57,51 euros 



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

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

Reguladora de la taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats 

subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb 

el que disposa en els articles 15 al 19 i 20.4 i) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicència 

d’obertura d’establiments, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 

s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.  

 

Article 2n. Fet imposable  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 

que verifica si els establiments i les activitats industrials i mercantils reuneixen les condicions 

ambientals, sanitàries, de salubritat i qualsevol de les altres exigides per la normativa 

aplicable per al seu funcionament, com a pressupost necessari i previ perquè aquest 

Ajuntament atorgui la llicència d’obertura d’establiments, llicència ambiental, o verifiqui les 

activitats subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia.  

2. A aquest efecte, es consideraran subjectes a la taxa:  

a) La primera instal·lació de l’establiment per començar les seves activitats i la instal·lació 

d’activitats sotmeses a la Llei 3/98 de 27 de febrer i al Reglament que la desenvolupa aprovat 

per Decret 136/99 de 18 de maig.  

b) La variació o ampliació de l’activitat duta a terme en l’establiment, encara que el titular 

sigui el mateix.  

c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que s’hi realitzi i que afecti les condicions 

que s’assenyalen en el número 1 d’aquest article, motiu pel qual s’exigirà una nova verificació 

d’aquestes.  

3. S’entendrà per establiment industrial o mercantil qualsevol edificació habitable, estigui o 

no oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge i que:  



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

a) Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, 

comercial i de serveis que estigui sotmesa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.  

b) Encara que aquelles activitats no es desenvolupin que els serveixin d’ajut o complement 

o que hi tinguin relació de manera que els proporcionin beneficis o profits com, per exemple, 

seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, escriptoris, oficines, 

despatxos o estudis.  

 

Article 3r. Subjecte passiu  

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 

refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que hom pretén 

desenvolupar o, si s’escau, que es desenvolupi en qualsevol establiment industrial o 

mercantil.  

 

Article 4t. Responsables  

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i 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 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. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

a) Obertura d’establiment destinat a banc: 2.253,44 euros 374.942 pta  

b) Obertura d’establiment destinat a caixa d’estalvis: 2.111,78 euros 351.370 pta  

c) Per l’atorgament de llicència d’obertura d’altres tipus d’establiments, de llicència ambiental 

i activitats subjectes al règim d’autorització ambiental o de comunicació prèvia: Import 

equivalent a l’Impost anual sobre Activitats Econòmiques, incrementat en un 30 per cent, 

amb una tarifa mínima de: 112,79 euros 18.766 pta  

d) Per canvis de titularitat de les llicències o autoritzacions, el 50% de la tarifa resultant per 

l’aplicació de l’apartat c) amb una tarifa mínima de: 56,38 euros 9.381 pta  

 

Article 6è. Exempcions i bonificacions  

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.  
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Article 7è. Acreditament  

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data 

de presentació de la sol·licitud de llicència o autorització corresponent si el subjecte passiu 

la formulava expressament.  

2. Quan l’activitat o l’obertura de l’establiment s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència 

corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a 

determinar si l’establiment o activitat reuneix o no les condicions exigibles, amb 

independència de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar 

l’obertura de l’establiment, legalitzar l’activitat o decretar el seu tancament en el cas que no 

fos autoritzable.  

3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la 

denegació de la llicència o autorització sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la 

modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant 

després que se li ha concedit la llicència.  

 

Article 8è. Declaració  

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiments, llicència 

ambiental i per activitats subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia 

presentaran, prèviament en el Registre General, la sol·licitud corre s p o n e n t , aportant en 

el seu cas tota la documentació tècnica legalment exigida.  

2. Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència es variava o s’ampliava 

l’activitat, aquestes modificacions s’hauran de notificar a l’administració municipal amb el 

mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el número anterior.  

 

Article 9è. Liquidació i ingrés  

1. Quan ha acabat l’activitat municipal i s’ha dictat la resolució municipal que procedeixi sobre 

la llicència o autorització, es practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que es notificarà 

al subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals fent servir els mitjans de 

pagament i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.  

 

Article 10è. Infraccions i sancions  

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 

corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la 

Llei General Tributària.  
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Disposició final  

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 17 

d’octubre de 1989 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 

 


