AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda
ORDENANÇA FISCAL NÚM.16.-REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE
MERCAT
Art. 1.- Disposició general.A l’empara de l’establert pels articles 58 i 20.4.u) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de
l’esmentat cos legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de mercat.
Art.2.- Fet imposable.Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis en el mercat municipal de
Portbou.
Art.3.- Subjecte Passiu.Tenen la condició de subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents les persones
físiques o jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària,
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable de
la taxa.
Art.-4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones
que causin o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions en les obligacions tributàries de les esmentades Entitats.
3.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència
pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels següents
deutes:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En cas de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents a la data del cessament.
4.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord al procediment previstos en la Llei
General Tributària.
Art. 5.- Quota tributària.
1.- La quantia de la taxa es determinarà segons el següent quadre de tarifes:
EUROS
PER LLOC SENZILL DE VENDA EN CONCESSIONS ANUALS
Per cada trimestre natural
114,68
PER LLOC SENZILL DE VENDA PER CONCESSIONS MENSUALS
Per cada mes

54,72

2.- Quan l’aprofitament especial o la utilització privativa porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa a que
hagués lloc, estarà obligat al reintegrament total del cost de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual o superior al valor
dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danys.

No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a que es refereix
el present apartat.

Art. 6.- Exempcions i bonificacions.No se’n concedirà cap a no ser les expressament establertes per la Llei.
Art.7.- Acreditament.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació, que a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el
de concessió de la corresponent autorització o des de la utilització i ús de les instal·lacions, bens i
serveis.
Art.8.- Període impositiu
Quan l’ocupació dels llocs de venda hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb
el trimestre natural i no es contemplarà cap tipus de reducció ni prorrateig.
Quan la duració temporal de l’ocupació s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en aquests cassos es
contemplaran prorratetjos per trimestres naturals.
Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no es poden
realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Art.9.- Notificació de la taxa
1.- En supòsits d’aprofitaments especials continuats la taxa que té caràcter periòdic es notificarà
personalment al sol.licitar l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, pel termini que s’indicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2.- De conformitat amb l’establert per la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les
taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança, que són conseqüència de la
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual,
sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al
que substitueix.
Art.10.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per l’establert en la Llei General
Tributària i les normes que la desenvolupin.
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

