AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA NÚM. 15.
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB LLOCS O PARADES DEL MERCAT
SETMANAL

Article 1r. Fonament i Naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n 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 llocs, parades o
casetes de venda del mercat setmanal.

Article 2n. Fet Imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia
de forma particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de llocs o parades en
terrenys d’ús públic.

Article 3r. Subjectes Passius.
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències per a
gaudir dels aprofitaments especials que constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa.

Article 4t. Quota Tributària.
La quantia de la taxa es determinarà segons el següent quadre de tarifes:
a) Eventuals per dia
b) Fixes al mes

4,28 €/ml
4,80 €/ml

Article 5è. Acreditament.
1.- La taxa s’acreditarà anualment el dia 1 de gener, o bé quan s’iniciï 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.
2.- A petició de l’interessat, la taxa podrà prorratejar-se a efectes
trimestral, sempre i quant els interessats hagin domiciliat el seu
bancària amb sucursal al terme municipal de Portbou. Una vegada
bancària, procedirà durant el segon mes del trimestre a trametre
institució bancària a efectes del corresponent càrrec. En el cas que
anual es farà durant el mes de febrer.

de pagament amb caràcter
pagament a una institució
formalitzada la domiciliació
les dades necessàries a la
s’opti per un sol pagament

3.- Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té
lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 6è. Normes particulars de gestió
El regidor de mercat o l’empleat municipal encarregat, en cas de quedar algun lloc lliure el dia de
mercat, podrà autoritzar la seva ocupació ocasional i recaptar els drets directament, liquidant-los
seguidament a la corporació municipal. Només es podran autoritzar per al mateix subjecte passiu
un màxim de tres ocupacions ocasionals cada exercici.

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

