ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ O ÚS DE
VIES PÚBLIQUES.
Article 1.- Concepte.
1. De conformitat amb l'art. 57 del RDL 2/2004 de 5 e març pel qual s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Ferreries estableix la taxa per
ocupació, ús privatiu o aprofitament especial del sòl, projectures o volada de vies
públiques, segons les normes que es fixen en aquesta Ordenança fiscal.
2. Als efectes d'aplicació de les tarifes que es recullen en aquesta rdenança i de la
determinació del seu objecte, es fixen els criteris següents:
a) S'entendrà per ocupació qualsevol ús o aprofitament especial de la via pública que
n'impedeixi, directament o indirecta, el gaudi a terceres persones.
b) S'entendrà per ús, el mateix ús o aprofitament quan no impedeixi a la vegada el de
terceres persones.
c) Seran usos o ocupacions permanents els que es concedeixin per un termini superior a
un any. Es consideraran temporals els que es concedeixin per un termini d'un any o un
termini inferior a un any.
d) Dintre de les ocupacions o usos temporals, es distingiran:
1. Anuals, quan siguin superiors a sis mesos i no superiors a un any.
2. Semestrals, quant sent superiors a tres mesos no superin sis mesos.
3. Trimestrals, quan sent superiors a dos mesos, no n'excedeixin de tres.
4. Mensuals, quan siguin superiors a quinze dies i inferiors a dos mesos.
5. Diàries, quan siguin de quinze dies o termini menor.
Per la naturalesa de l'ocupació o ús, es distingiran les de sòl, subsòl i/o volada.

Article 2.- S'entendran específicament compresos en aquesta Ordenança les ocupacions i
usos per:
a) Taules, cadires i vetlladors.
b) Indústries ambulants i de carrer.
c) Casetes de fira, espectacles i atraccions.

d) Tanques, bastides, grues, materials de construcció, escombraries i
anàlegs.
e) A favor d'empreses que explotin serveis de subministraments.
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Article 3.- No es consideraran subjectes a aquesta Ordenança les ocupacions de sòl i
volada que afectin directament immobles que cotitzin per contribució urbana i no siguin de
naturalesa desmuntable..

Article 4.- Obligats a pagar.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats a
favor de les quals s'atorguin les llicències i autoritzacions, o les que es beneficiïn de
l'aprofitament, si es va procedir sense la intervenció administrativa corresponent.

Article 5.- Categories dels carrers o polígons.
1. Als efectes d'aplicar les tarifes que es regulen en aquesta Ordenança,el terme municipal
s'entendrà dividit en dues categories :
a) De primera categoria: plaça Espanya, av. Verge del Toro i plaça Príncep Joan Carles.
b) De segona categoria: La vies públiques restants del municipi.
2. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat a la confluència de dues o més vies
públiques classificades amb categoria diferent, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via
de categoria superior.
Article 6.- Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es determina a la tarifa
que es recull a l'article següent excepte pel que fa a ús d'ocupació per empreses
explotadores de serveis públics que afectin la generalitat o una part im portant
de
la
població. En aquest cas el preu es determinarà de conformitat amb l'art. 45.2 i disposició
addicional vuitena de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

Article 7.- Tarifes.
La tarifa única per fixar la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que resulti del
quadre següent:

-----------------------------------------------------------------------Classe d'ocupació
Preu per metre quadrat en €
o aprofitament
Categoria de la via pública
Primera
Segona
-----------------------------------------------------------------------I.- Permanents:
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a) Ocupació sòl .....
b) Ús sòl ................

20
14

16
11

20
14

16
11

14
10

11
8

II.- Anuals:
a) Ocupació sòl .....
b) Ús sòl ................
III.- Semestrals:
a) Ocupació sòl.......
b) Ús sòl.................

IV.- Trimestrals:
a) Ocupació sòl .....
b) Ús sòl .................

8
7

6,5
5,5

7
5

5,5
4

2,5
2

1,60
1

V.- Mensuals:
a) Ocupació sòl .....
b) Ús sòl ................
VI.- Diàries (per dia):
a) Ocupació sòl .....
b) ús sòl ................

VII.- Ocupacions i usos
de la volada i subsòl.
En funció del temps i
categoria de la via pública................... El 25% de l'ocupació del
sòl corresponent segons
les tarifes anteriors.
VIII. Ocupacions i usos
per raó d'obres.
En funció del temps i
categoria de la via
El 50% de l'ocupació del
sòl corresponent segons
tarifa.
IX Parada de venda, per taula,
en mercats...................... 5 €/unitat/dia

Article 8.- Normes d'aplicació de les tarifes.
1. A efectes de fixar la superfície afectada per la taxa, es tindran en compte, juntament a la
realment ocupada, la zona d'influència en funció de la naturalesa de l'ocupació o ús.
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2. Els usos o ocupacions de caràcter lineal suposen, a efectes d'aquesta Ordenança, una
ocupació superficial igual als seus propis metres lineals multiplicat per un metre quadrat.
3. En cap cas es considerarà, per liquidar la tarifa anterior, una superfície, per unitat
d'ocupació o ús, inferior a un metre quadrat.
Article 9.- Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol.licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps que s'hi indiquen.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el
dipòsit previ a què es refereix l'article següent, en funció de la superfície d'aprofitament que
declari la persona interessada, la qual podrà ser verificada per l'Administració en qualsevol
moment.
3. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que no s'hagi obtingut la llicència o
autorització corresponent.
4. Una vegada autoritzada l'ocupació, si no es va determinar exactament la durada de
l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presenti la declaració de baixa per part de
les persones interessades.
5. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir de dia primer del període natural de
temps següent indicat als epígrafs de les tarifes. La no-presentació de la baixa determinarà
l'obligació de continuar abonant el preu públic.
6. Les llicències i autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o
rellogades a terceres persones. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul.lació
de la llicència, sens perjudici de les quanties que correspongui
abonar a les persones interessades.
Article 10.- Obligació de pagar.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, neix:
a) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous de la via pública, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de
cadascun dels períodes naturals de temps indicats a la tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Si es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la dipositaria
municipal o on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent
llicència.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ de conformitat amb el que disposa l'article
47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la
llicència corresponent.
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b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, dintre dels quinze
primers dies del període de pròrroga.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació de data 30.9.2004, entrarà en vigor el mateix dia en què es publiqui en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de
2005 i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.
Imposició : PL26.11.98
Modificació PL30.09.04
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