
 
Ajuntament de Felanitx

CONSULTA PÚBLICA prèvia sobre l’aprovació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per a 
ús comercial amb finalitat lucrativa

INTERVENCIO.SGV
EXP 578/2019

En atenció a la providència dels regidors d’hisenda i comerç que consta a 
l’expedient, es considera necessari aprovar l’ordenança fiscal reguladora de 
la  taxa per  ocupació especial  de la  via  pública  per  a  ús comercial  amb 
finalitat lucrativa.

D’acord  amb  l’article  133.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques 
l’Ajuntament de Felanitx posa a disposició de l’opinió pública i dels subjectes 
i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura 
norma la informació que es relaciona a continuació: 

*Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

S’ha constatat l’existència de tota una diversitat d’elements que a dia d’avui 
es col·loquen habitualment en la via pública per part dels distints comerços 
del  municipi,  i  que  no  tenen cabuda  dins  cap  de  les  ordenances  fiscals 
vigents. Per tant, amb la iniciativa de aprovar l’ordenança fiscal reguladora 
de la  taxa per ocupació especial de la via pública per a ús comercial amb 
finalitat  lucrativa  es  pretén  regular  el  cobrament  d’una  taxa  per  a  la 
ocupació de via pública per part de tots aquests elements.

*Necessitat i oportunitat de l’aprovació.

L’Ajuntament té establertes taxes per ocupació de la via pública, si bé no el  
fet  imposable  és  diferent  al  qual  es  pretén  regular  amb  aquesta  nova 
ordenança fiscal. Llavors, esdevé necessària la seva aprovació.

*Objectius de la norma.

Els objectius d’aprovar aquesta ordenança van encaminats a repercutir als 
comerços  el  cost  corresponent  a  la  ocupació  de  la  via  pública  que 
exerceixen amb finalitat lucrativa, tot d’acord amb el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 

*Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

S’ha  optat  per  regular  aquesta  matèria  mitjançant  l’aprovació  de 
l’ordenança fiscal esmentada.

Durant aquest tràmit de consulta pública (20 dies hàbils a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació de la consulta) els ciutadans, organitzacions i 
associacions  que  així  ho  considerin  poden fer  arribar  les  seves  opinions 
mitjançant  el  «formulari  de  contacte»  disponible  a  la  pàgina  web  de 
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l’Ajuntament de Felanitx, i fins el proper dia 19 de març de 2019, aquest 
inclòs.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.
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