AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA NÚM. 14.
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB ALTRES INSTAL·LACIONS NO
FIXES 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 altres 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 i instal·lacions no fixes 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. Quota Tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà segons el següent quadre de tarifes:
EUROS
A) FIRES (llocs, parades, barraques, espectacles, instal·lacions, etc.)
Per m2 i dia
A.1.1 Fins a 5 m2
A.1.2 Fins a 10 m2
A.1.3 Fins a 15 m2
A.1.4 Més de 15 m2, per cada m2 de més
B) FESTA MAJOR (llocs, parades, barraques, espectacles, instal·lacions,
etc.). Per m2 i dia
C) ALTRES OCUPACIONS NO INCLOSES ALS APARTATS A I B
C.1 Llocs, parades, barraques, i instal·lacions anàlogues per ocupacions
esporàdiques. Per m2 i dia
C.2 Llocs, parades, barraques, i instal·lacions anàlogues per ocupacions
de temporada o períodes de dos mesos. Per m2
C.3 Jocs infantils per m2 o fracció al dia
C.4 Venda ambulant sense parada ni vehicle, per dia

20,57
41,0
9
61,65
2,08

1,76

18,12
79,93
2,98
7,57

C.5 Llits elàstics. Per m2 i dia.

0,35

D) OCUPACIONS PER ACTIVITATS INCLOSES AL PLA D’USOS DE
TEMPORDA A LA ZONA DE PLATJA. Per m2 i dia

0,56

E) PER CADA CAIXER AUTOMÀTIC D’UN ESTABLIMENT DE CRÈDIT
INSTAL·LAT A LA FAÇANA O VORERES DE LES VIES PÚBLIQUES.
TRIBUTARAN A L’ANY

712,25

F) OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB RODATGE I FOTOGRAFIA AL
TERME MUNICIPAL DE PORTBOU
F.1 Rodatge cinematogràfic amb finalitats professionals. Per dia
F.2 Fotografia amb finalitats professionals. Per dia

217,41
107,10

2.- 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 5è.
Sense contingut
Article 6è. Normes de Gestió.
Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per a cada aprofitament sol·licitat o
fet i són irreductibles pel període anual o de temporada autoritzat.
Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, fer el dipòsit previ del 50% i
formular declaració on consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s’instal·len. A
més, han d'adjuntar un plànol o croquis detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la
seva situació dins del municipi.
Els serveis tècnics d'aquest municipi comproven i investiguen les declaracions formulades pels
interessats, i les autoritzacions es concedeixen si no es troben
diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi havia, aquestes es notifiquen als interessats i
es giren, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin.
Les autoritzacions es concedeixen quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si
s'escau, quan hagin fet els ingressos complementaris corresponents.
En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·licitar a aquest municipi la
devolució de l'import ingressat.
No es consent l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ a què es
refereix l'article següent i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència. L'incompliment
d'aquest precepte pot originar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la
taxa i de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin.
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 la baixa té efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. 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 7è. 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 8è. 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 haverse 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

