APROVACIÓ DEFINITIVA.- BOP NÚM 233 DE 5.12.2019

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.22.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER OCUPACIÓ DE
LA ZONA MARÍTIM TERRESTRE AMB CARÀCTER TEMPORAL.
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la
zona marítim terrestre amb caràcter temporal, i pels serveis prestats per
l’Ajuntament en els béns de domini públic estatal per autorització dels articles
84.1 i 115.c de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
Si amb posterioritat a l’establiment d’aquesta taxa, s’inicia la gestió del servei
per part privada, la taxa es transformarà en preu públic, mantenint-se les tarifes
aprovades i s’aplicarà l’IVA al tipus impositiu corresponent.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local derivada de l’ocupació de la zona marítim
terrestre amb caràcter temporal. Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti
especialment el domini públic en benefici particular.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els que es
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
Article 4.- QUOTA TRIBUTÀRIA
AVARAMENTS DE BARQUES A LES PLATGES
Varada per temporada, mensual

62 €

BOIES DE FONDEIG A LA ZONA DE PLA D’USOS
En el cas de gestió municipal directe

Per temporada
Per mes
Per dia

735,00 €
400,00 €
16,00 €
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S’estableix l’exempció d’aquesta taxa a favor de l’Estat, la Comunitat Autònoma
de Catalunya i el municipi de Llançà.

Article 5.- NORMES DE GESTIÓ
1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període autoritzat.
Els serveis tècnics d'aquest Municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que han formulat els interessats, i les autoritzacions es concediran
si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi havia,
aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els
interessats hagin subsanat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els
ingressos complementaris corresponents.
En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a
aquest Municipi la devolució de l'import ingressat.
En casos excepcionals de no utilització de la concessió autoritzada
degudament justificada, la Junta de Govern Local valorarà en cada cas, la
possibilitat de la devolució d’ingressos per a períodes de quinzenes naturals no
utilitzades (1 al 15; i del 16 a 31 del mes acreditat)
2.- No es consentirà cap utilització privativa o aprofitament especial fins que els
interessats no hagin abonat i obtingut la llicència corresponent.
3.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà
l'anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quanties que els interessats
hagin d'abonar.
Article 6.- MERITAMENT
1.- L’obligació de pagar la taxa naixerà:
a) Quan es concedeixi la utilització privativa o l’aprofitament especial.
b) Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti especialment el domini públic en benefici
particular, sense llicència , concessió o autorització, encara que no l’hagin
demanat naixerà l’obligació de pagar de del moment del seu inici, sens
perjudici de les sancions que procedeixin.
El pagament de la taxa no comporta per si sol la legalització dels aprofitaments
especials , concessions o prestacions, essent compatible amb la suspensió de
la llicència o autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.
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2.- El pagament de la taxa es realitzarà per règim d’autoliquidació, segons el
model que posi a disposició l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la
llicència corresponent.
En el cas que no s’adjunti l’autoliquidació pagada a la sol.licitud, no
s’autoritzarà la llicència corresponent.
Article 7.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa el Títol IV de la
Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre.
Article 8. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General, i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques,
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el 1r de gener de 2020 El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o
derogació expresses.
Vist-i-plau
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

