AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA NÚM. 12.
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT
LUCRATIVA

Article 1r. Fonament i Naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i instal·lacions no
fixes amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet Imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en els termes establerts en aquesta ordenança fiscal.

Article 3r. Subjectes Passius.
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones físiques o jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.

Article 4t. Responsables.
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal en els articles 82,
86 i 88 de l’Ordenança General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos en la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals.
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota Tributària.
1.- La quantia de la taxa es determinarà segons el següent quadre de tarifes:
A. Tarifa general

Categoria
carrer

B. Tarifa temporada alta

A.1 ocupacions
sense
elements fixes

A.2 ocupacions
amb elements
fixes

B.1 ocupacions
sense
elements fixes

B.2 ocupacions
amb elements
fixes

m2 en €

m2 en €

m2 en €

m2 en €

Primera

47,34

48,67

44,57

45,82

Segona

35,72

37,02

33,86

35,12

Tercera

20,54

21,88

19,41

20,66

Quarta

18,64

20,79

16,41

17,50

2.- Quan l’ocupació es faci sense la prèvia autorització municipal o excedint-se de la superfície
concedida, els preus expressats anteriorment tindran un increment del 20%.
3.- Quan per l’autorització de la utilització privativa o aprofitament s’utilitzin procediments de licitació
pública, l’import de la taxa especial vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que
recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7è.
Als efectes previstos en l'article anterior es tindrà compte el següent:
-

Les diferents categories de carrers són les que consten a l’article 18 de l’ordenança fiscal núm.
1 general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local

-

La tarifa de temporada alta, s’aplicarà a les ocupacions autoritzades entre els dies 1 de juny i
el 30 de setembre, ambdós inclosos.

-

La tarifa general s’aplicarà a les ocupacions que s’autoritzin per una període de temps que
excedeixi del termini previst en la temporada alta.

-

S’aplicaran les tarifes amb elements fixes quan l’ocupació es realitzi mitjançant taules i cadires
instal·lades sota veles, marquesines, ombrel·les o tendals fixats a la via pública o instal·lades sobre
tarimes a la via pública. A aquests efectes, tindran la consideració d’elements fixes, tots aquells que no
es retirin diàriament.

-

Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres
elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es
prendrà la superior com a base de càlcul.

Article 8è. Normes de Gestió.
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per a cada aprofitament sol·licitat o fet i són
prorratejables pel període temporal autoritzat o efectivament ocupat.
Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança, han
de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, en el termini comprès al primer trimestre de cada any
formular declaració on consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s’instal·len. A més, han
d'adjuntar un plànol croquis detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del
municipi.
Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències.
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin corregit les diferències i, si s'escau, quan
hagin fet els ingressos complementaris corresponents.
Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entén prorrogada mentre l'Alcaldia no acordi la seva
caducitat o l'interessat, o els seus representants legítims en cas de defunció, no presenti la baixa
justificada.
La presentació de l baixa té efectes a partir del dia següent en què quedi acreditada la no ocupació de la
via pública i en defecte d’aquesta l’endemà de la seva acceptació per l’òrgan competent. Sigui quina sigui
la causa que hom al·legui en contra, la no presentació de la baixa determina l’obligació de continuar
pagant la taxa.
Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden cedir-se o subarrendar-se a tercers. L'incompliment
d'aquest precepte provoca l’anul·lació de la llicència.

Article 9è. Acreditament.
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la
sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 10è. Període impositiu.
El període impositiu serà el temps el qual s’ha autoritzat es dugui a terme l’ocupació de la via pública
mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte passiu
no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

DISPOSICIÓ FINAL
1.- S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a l’aplicació d’Aquesta
ordenança.
2.- La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de la
corporació en sessió celebrada el 19 de octubre de 2017, i definitivament, en no haver-se presentat cap
al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlleti Oficial de la Província núm. 332 de 29 de
desembre de 2017, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació; s’aplicarà a partir de l’1 de gener de
2018 i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

PORTBOU, 29 de desembre de 2017

