ANNEX 7 A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC
OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA DEL SÒL, VOL O SUBSÒL.

Article 1r.
Naturalesa.
De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.3 e, f, g, j i k, s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb l’ocupació del sòl, vol i subsòl, amb obertura de
rases, esteses, calicates, cales per a la instal·lació de canonades, cablejat, conduccions
d’aigua, gas, electricitat, telefonia, etc.
Ocupació de sòl, vol i subsòl, amb esteses, canonades, galeries, conduccions, cablejat, etc.
d’energia elèctrica, aigua, gas, telefonia o qualsevol altre fluid, inclosos els pals de línies,
cablejat, palomides, caixes de subjecció de distribució, transformadors, etc.
Article 2n.
Obligació de contribuir.
El fet imposable estarà determinat per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic, a partir de l’atorgament de la corresponent llicència o des que s’iniciï l’aprofitament o
utilització, encara que sigui sense autorització.
Article 3r.
Bases de gravamen.
Es prendrà com a base de gravamen la superfície d’ocupació de les canonades,
transformadors, caixes, etc.
Article 4t.
Normes de gestió.
Les persones físiques o jurídiques interessades en l’obtenció del permís pels aprofitaments
regulats en aquesta exacció presentaran sol·licitud detallada de la mateixa. Un cop obtingut el
permís, passaran a tributar anualment, pels metres linials o superfície objecte de l’ocupació del
vol, sòl o subsòl de la via pública, d’acord amb les tarifes establertes, que seran anuals i
irreductibles.
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Article 5è.
Tarifes
Les tarifes a aplicar per ocupacions de la via pública amb els objectes d’aquest annex, són les
següents:
85 €/m2
66 €/m2
33 €/m2
9 €/m2
8 €/m2

Zona de 1a categoria
Zona de 2a Categoria
Zona de 3a Categoria
Zona de 4a Categoria
Zona de 5a Categoria
Disposició final

Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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