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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DE LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC
DE LES CARRETERES DE LA XARXA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 132 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 i d’acord amb el que disposa l’apartat tercer de la Disposició
Addicional quarta de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, aquesta
Diputació estableix la taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la zona de domini
públic de les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Girona.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització d’obres, instal·lacions o
aprofitaments a la zona de domini públic de les carreteres integrades a la xarxa viària
de la Diputació de Girona, segons la relació individualitzada que s’especifica a l’annex
d’aquesta ordenança.
Article 3. Exempcions.
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals que sol·licitin una autorització
per gaudir de la utilització privativa i dels aprofitaments especials necessaris per als
serveis públics essencials que explotin directament, o per als serveis que interessin a
la seguretat ciutadana o a la defensa nacional estaran exempts del pagament de la
taxa.
Article 4. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la mateixa Llei, a favor
de les quals s’atorguin les autoritzacions que impliquin ocupació o aprofitament
especial de la zona de domini públic o a les qui beneficiï sense haver sol·licitat
autorització prèvia. Són substituts del contribuent, els propietaris dels terrenys
confrontants amb el subsòl, sòl i volada de la via pública ocupada, els propietaris dels
elements que ocupin el subsòl, sòl i volada de la via pública i aquells que els utilitzin.
2. El pagament de la taxa no comporta per si sol la legalització dels aprofitaments
especials o concessions, essent compatible amb la suspensió de l’autorització si
aquells no s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.
3. El pagament de taxa és també compatible amb l’exigència de fiança per a respondre
dels danys i perjudicis que es puguin causar al domini públic, segons la normativa
aplicable a cada cas.

Article 5. Meritació.
La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, amb
independència de si s’ha sol·licitat o no la corresponent autorització. A aquests
efectes, si s’ha sol·licitat autorització s’entén que l’ús o aprofitament coincideix amb
l’atorgament de l’autorització; i si no se n’ha sol·licitat s’entén que l’ús o aprofitament
s’ha iniciat quan els vigilants i/o tècnics de la Diputació detecten l’actuació.
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que figura en la relació
de tarifes que consta a l’annex d’aquesta Ordenança.
Article 7. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en
règim d’autoliquidació.
2. Els subjectes passius, simultàniament a la presentació de la sol·licitud d’autorització
per la que es merita aquesta taxa, hauran d’ingressar l’import del deute determinat a
l’autoliquidació.
A tal efecte, es posarà a l’abast dels subjectes passius el corresponent model
normalitzat d’autoliquidació, al qual s’acompanyaran els documents necessaris per
poder comprovar la quota tributària autoliquidada.
3. De la liquidació definitiva que pot practicar l’Administració, se’n derivarà la quota
complementària a ingressar o bé la devolució d’ofici, segons correspongui. Les
autoliquidacions adquiriran el caràcter de liquidacions definitives, en el cas de no
practicar-se aquestes.
4. Quan es presenti una petició d'autorització a la qual no s'hi acompanyi
l'autoliquidació de la taxa i el justificant de pagament, la Diputació de Girona atorgarà
deu dies al sol·licitant perquè esmeni aquesta mancança. Si transcorregut aquest
termini no es presenta el document d'autoliquidació i el justificant de pagament,
s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud d'autorització.
5. Per les obres, instal·lacions o aprofitaments en zona de domini públic de la carretera
que no disposin d'autorització i que es realitzin en compliment d'una ordre d'execució
de l'administració, la Diputació de Girona requerirà al subjecte passiu perquè en un
termini de deu dies presenti l'autoliquidació de la taxa i el justificant de pagament. Si
en aquest termini no es presenta l'autoliquidació ni es verifica el pagament, la
Diputació de Girona practicarà la liquidació que correspongui i la notificarà a l’obligat,
atorgant-li els terminis de pagament que estableix l’article 62 de la Llei General
Tributària. En el cas que en aquest període voluntari no s’aboni la taxa, s’exigirà el
pagament per la via de constrenyiment.

6. En els supòsits que no es realitzin les obres / actuacions autoritzades, i per tant, no
s’ocupi o s’aprofiti de forma especial la zona de domini públic, prèvia sol·licitud de
l’interessat es procedirà a la devolució de la taxa pagada.
Article 8. Infraccions i sancions
El règim sancionador relatiu a la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de
la zona de domini públic serà el previst en la Llei General Tributària.
Article 9. Destrucció o deteriorament del domini públic
1. Les responsabilitats derivades de la destrucció o el deteriorament del domini públic
viari s’exigiran d’acord amb el que disposa la Ordenança d’ús i defensa de les
carreteres de la Diputació de Girona i el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.
2. La Diputació de Girona podrà exigir al peticionari d’una autorització en zona
d’influència de la carretera, el dipòsit previ d’una fiança, l’import de la qual el
determinarà el Servei de Xarxa Viària Local, en funció del cost de les obres que
poguessin ser necessàries per restituir la zona de domini públic a la seva situació
original.

Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i el seu
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o
derogació.

ANNEX
1. Conduccions de serveis:
a) Encreuament amb conducció subterrània:
a.1. A cel obert..........................................................................................72,00 €/ml
a.2. Sense obrir rasa (perforació horitzontal) ............................................36,26 €/ml
b) Encreuament amb conducció aèria
(amb pals fora del domini públic).................................................................36,26 €/ml
c) En ambdós casos (conducció subterrània i aèria)
el mínim aplicable serà................................................................................. 144,00 €
d) Per cales o obertures inferiors a 1 m2 per reparacions o recerca
de conduccions existents............................... .............................................72,00 €/Ut
2. Instal·lació de senyals:
Instal·lacions de senyals indicatius o informatius (per accés)..........................43,51 €/Ut

3. Passos salvacunetes i accessos:
a) Pas salvacunetes o pas en terraplè (rampa)
fins a 6 m amplada................. ..................................................................215,49 €/Ut
b) Per cada ml a partir dels 6 m ......................................................................29,01 €/Ut
4. Altres autoritzacions d’obres o actuacions en el domini públic: ..................72,00 €/Ut

