AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA NÚM. 17.
TAXA PER UTILITZACIÓ ,DE INSTAL·LACIONS, EDIFICIS I DEPENDENCIES MUNICIPALS
I BENS MUNICIPALS

Art. 1.- Disposicions Generals.
A l’empara del que preveuen els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que estableixen els articles 15 a 19 de l’
esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització d’instal·lacions, edificis i
dependències municipals i béns municipals.

Art. 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic en benefici particular per algun dels supòsits contemplats en l’article 6 d’aquesta
ordenança.

Art. 3.- Subjecte passiu.
Són 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, a favor de les quals
s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial o l’ús del bé, o que es beneficiïn de
l’aprofitament, si no es va sol·licitar l’oportuna llicència.

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.- Beneficis fiscals.
1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials indicats en l’article 1
d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris pels serveis de comunicacions que explotin
directament i per altres usos que de forma immediata interessin a la seguretat ciutadana o la
defensa nacional.
.

2.- Podran rebre bonificacions o reduccions de la taxa, fins a un 100 % de la quota resultant, tots
els actes organitzats per l’Ajuntament de Portbou o sota el seu patrocini. La Junta de Govern Local
en el moment d’atorgar la llicència aplicarà, si s’escau, la concessió de la bonificació, en funció de
l’interés municipal.

Art. 6è.- Quota Tributària.
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb la següent quadre de tarifes:
EUROS
6.1 SALES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Benjamin, Teatre Congesta, C.E.I.P.)

(Centre

Cívic,

Sala

Walter

6.1.1 Ús de Sala d’Actes de l’Ajuntament, per cerimònia o acte

103,53

6.1.2 Ús de Sala d’Actes del Centre Cívic, per dia
Associacions Locals

Gratuït

Entitats o particulars sense ànim de lucre

20,30

Entitats o particulars amb ànim de lucre

45,68

6.1.3 Ús de la Sala Tallers del Centre Cívic, per dia
Associacions Locals

Gratuït

Entitats o particulars sense ànim de lucre

15,23

Entitats o particulars amb ànim de lucre

30,45

6.1.4 Exposicions a la Sala Walter Benjamin
Entitats o particulars sense ànim de lucre, per setmana
Entitats o particulars amb ànim de lucre, per setmana

Gratuït
50,75

6.1.5 Ús de la Sala antic “Teatre Congesta”
Assaig i representacions teatrals

Gratuït

Entitats o particulars, amb o sense ànim de lucre, per cada dia
101,50

6.1.6 Ús de dependències municipals per a la realització de cursets
Organitzats per entitats o particulars sense ànim de lucre
Organitzats per entitats o particulars amb ànim de lucre, de fins a 15 sessions

Gratuït
50,75

Organitzats per entitats o particulars amb ànim de lucre, de 16 a de 50
sessions

126,88

Organitzats per entitats o particulars amb ànim de lucre, de 51 a 65 sessions

203,00

6.2 ÚS DE BÉNS MUNICIPALS
6.2.1 6.2.1 Ús del camió pluma municipal, per dia (exclusivament menat per operari
municipal d’acord amb la corresponent tarifa)

60,90

6.2.2 Operaris de la brigada municipal, per fraccions de trenta minuts i
nombre d’operaris

10,15

Art. 8.- Període impositiu.
El període impositiu coincidirà amb el temps en que s’hagi efectuat el gaudiment de l’aprofitament
especial o utilització privativa.
1.- Quan l’aprofitament especial o utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu coincidirà amb el determinat en la llicència municipal.
2.- Quan l’aprofitament especial o utilització privativa ha estat autoritzat o prorrogat per varis
exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, tret dels supòsits d’inici o finalització de la
utilització privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà l’ establert en els apartats següents:
3.- Quan s’iniciï el gaudi de l’aprofitament especial o utilització privativa en el primer semestre
s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici, la quota íntegra. Si el gaudi de
l’aprofitament s’inicia en el segon semestre de l’exercici se liquidarà la meitat de la quota anual.
4.- Si el gaudi de l’aprofitament especial o utilització privativa finalitza durant el primer semestre
de l’exercici procedirà la devolució de la meitat de la quota. Si la finalització té lloc en el segon
semestre, no procedeix retornar cap quantitat.
5.- Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o utilització privativa sol·licitat, o per causes no
imputables a l’interessat no pogués tenir lloc el seu gaudi, procedirà la devolució de l’import
satisfet, sempre que s’hagi comunicat la impossibilitat dins el termini màxim de 48 hores de la
producció del fet que la provoca.

Art. 9.- Règim de declaració i d’ingrés.
1.- Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència municipal.
3.- Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial sol·licitat, o per causes no imputables a l’interessat
no pogués tenir lloc el seu gaudi, procedirà la devolució de l’ import satisfet.
4.- Aquesta taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.

Art. 10.- Notificació de la taxa
1.- La Notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitament singular es realitzarà a l’interessat
en el moment de sol·licitar l’oportuna llicència, si aquesta no és sol·licitada en el moment en que
s’iniciï l’aprofitament.
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. 11.- 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

