Document d'autoliquidació de la taxa per
ocupació del domini públic viari
(Ordenança fiscal núm. 4)
(Per adjuntar a la petició d'autorització)

1. Dades d'identificació
1.1. Dades subjecte passiu
Nom i cognoms o denominació social
Adreça
Codi postal

Població

Comarca/Província
NIF/CIF
Telèfon

Adreça electrònica
Fax

Accepta la utilització del correu electrònic, en l’adreça especificada, com a mitjà de notificació:

Sí

No

1.2. Dades representant (cal acreditar la representació – art. 46 Llei General Tributària)
Nom i cognoms
Adreça
Codi postal

Població

Comarca/Província
NIF
Telèfon

Adreça electrònica
Fax

Nota: en cas d’actuar com a representant, cal aportar la documentació acreditativa de la representació, així com una fotocòpia del NIF del sol·licitant

2. Dades obra/actuació en zona de domini públic viari
Carretera
Codi carretera

Punt quilomètric

Marge

Terme municipal
Detall de l’obra / actuació:
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3. Quota tributària (marqueu el núm. de metres lineals o bé d'unitats de l'actuació sol·licitada i el total resultant)
Import metre lineal

Número de ml

Total

1. Conduccions de serveis
a1) encreuament amb conducció subterrània a cel obert

72,00

0,00

0,00 €

a2) encreuament amb conducció subterrània sense obrir rasa

36,26

0,00

0,00 €

b) encreuament amb conducció aèria (amb pals fora del domini públic)

36,26

0,00

0,00 €

144,00

0,00

0,00 €

c) conducció subterrània i aèria (mínim aplicable)

Import unitat

Número d’unitats

Total

d) obertures inferiors a 1m² per reparació/ recerca de conduccions existents

72,00

0,00

0,00 €

2. Instal·lació de senyals indicatius o informatius (per accés)

43,51

0,00

0,00 €

3. Passos salvacunetes i accessos

215,49

0,00

0,00 €

b) per cada metre lineal a partir dels 6 metres

29,01

0,00

0,00 €

4. Altres autoritzacions d’obres o actuacions en el domini públic

72,00

0,00

0,00 €

IMPORT TOTAL DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA

0,00 €

a) pas salvacunetes o pas en terraplè (rampa) fins a 6 metres d’amplada

4. Forma de pagament
Heu d'efectuar el pagament de l'import total de la quota tributària per ingrés o transferència bancària al compte corrent
de l'entitat Caixabank “La Caixa” següent: IBAN: ES13 2100 0002 5102 0160 0798
Titular: Diputació de Girona
Concepte de l'ingrés: taxa ocupació domini públic viari, nom i NIF subjecte passiu (camp obligatori).

5) Signatura del subjecte passiu i/o del representant

,
Subjecte passiu:

d

de 20
Representant:

Aquest document complimentat s'ha d'adjuntar a la petició d'autorització

Les dades que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer o tractament de dades titularitat de la Diputació de Girona creat amb finalitats
de gestió comptable i pagament als seus creditors. Les dades no seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos
legalment. En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, tot adreçant-se a
la Diputació de Girona.
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