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ORDENANÇA FISCAL NUM.   19 
 
 
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA 

DE LA VIA PUBLICA 
 
  
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL), aquest 
municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del 
subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que s'especifica en les tarifes que es 
contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
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 qui es beneficiïn de 
l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
 
Article 3r. Quantia 
 
 La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les 

tarifes contingudes en l'annex. 
 
 
Article 4t. Normes de gestió 
 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada 

aprofitament sol.licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes 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 corresponent i 
realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article següent. 

 
3. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, si hom no va determinar exactament la 

durada de l'aprofitament, hom l'entendrà prorrogada fins que els interessats 
presentin la declaració de baixa. 

 
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període 

natural de temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no 
presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant el preu 
públic. 
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Article 5è. Obligació de pagament 
 
1.  L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i 

prorrogats, el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps 
assenyalats en la tarifa. 
 

c) Quan es produeixi l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament 

 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 
dipositaria municipal o allà on establis l'Excm. Ajuntament, però sempre abans 
de retirar la llicència corresponent. 

 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que es disposa en 
l'article 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el text 
refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL), i s'elevarà a definitiu quan es 
concedeixi la llicència corresponent. 

 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i 

prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d'aquest preu 
públic, per  anys naturals en les oficines de la recaptació municipal, en el termini 
establert per l'Ajuntament pel cobrament dels padrons municipals 

 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província . El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
                                            
Modificacions respecte a referències de legislació (actualització normativa) 
Aprovació: Ple del 14 de maig de 2012 
Publicació: BOP de Girona núm. 130 del 5 de juliol de 2012 
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ANNEX DE TARIFES 
  

Taxa per les ocupacions del subsòl, 
el sòl i la volada de la via pública 

 
19.1 PER CADA METRE LINEAL DE CONDUCCIÓ ELÈCTRICA DE 

BAIXA TENSIÓ 
19.1.1 DE MÉS DE 50 mm DE SECCIÓ PER ANY 

              0,07 €  
19.2 PER CADA METRE LINEAL DE CONDUCCIÓ ELÈCTRICA D'ALTA 

TENSIÓ 
              0,07 €  

19.3 ESTESA DE CABLES I RAILS A LA VIA PÚBLICA 
19.3.1 CABLES AERIS DE CARÀCTER FIXE, PE ANY I METRE LINEAL 

EN QUOTA IRREDUCTIBLE  
           10,50 €  

19.4 CAMBRES, CORREDISSES, DIPÒSITS, ETC.. 
 

19.4.1 PER A USOS INDUSTRIALS, PER m3 O FRACCIÓ, INCLOSA               1,70 €  
 L'ESPESSOR DEL MUR, SOLERA I SOSTRE A L'ANY EN 
 QUOTA IRREDUCTIBLE 
  
19.4.2 LES CAMBRES DE SERVEIS, DIPÒSITS, ETC. PER L'ELECTRICITAT I               5,00 €  
 ALTRES COMPANYIES DE SERVEIS QUE ESTIGUIN INSTAL·LADES 

 EN TERRENYS PÚBLICS, SENSE SER SUBTERRANIS, DEVENGARAN 

 ELS DRETS ANYALS I IRREDUCTIBLE, A RAÓ DE m3 

  
19.5 INSTAL.LACIONS DIVERSES 

 
19.5.1 PER CADA PAL COL.LOCAT EN VIA PÚBLICA I ANY              0,25 € 

  
19.5.2 PER CAIXERS AUTOMÀTICS ANNEXES A ESTABLIMENTS DE CRÈDIT 

QUE DONIN DIRECTAMENT A LA VIA PÚBLICA  I/O ADOSSATS A LA 
FAÇANA (PER UNITAT/ANY) 
  

        310,00 € 
 
  

19.5.3 PER APARELLS DE VENDA AUTOMÀTICA I ANÀLEGS ADOSSATS A LA 
FAÇANA (PER UNITAT/ANY) 
  

         310,00€ 
  

  
19.5.4 PER CADA BÀSCULA A LA VIA PÚBLICA, L'ANY           10,00 € 

  
19.5.5 PER CADA ESCOMESA D'AIGUA O ELECTRICITAT              0,70 €  
  

  

  
  
  

 

 

  
  
  

 


