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Article 1r.- Concepte. 

De conformitat amb el que es preveu en l'article 20 de la Llei 39/1.988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions 
privatives o aprofitaments especials per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i 
qualsevol remoguda del paviment o de les voreres en la via pública, que s'especifica en les 
tarifes que es contenen en l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per aquesta 
Ordenança. 
 
 
Article 2n.- Obligats al pagament. 
 
1. 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 o realitzin els 
aprofitaments, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
2. També estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o 
entitats que destrueixin o deteriorin el domini públic local, d'acord amb el que es preveu en 
l'article 46 de la Llei 39/1.988 de 28 de desembre, encara que fossin les mateixes persones o 
entitats interessades les qui efectuïn la seva reposició i també les despeses que origini el 
control de qualitat dels paviments i la comprovació de densitats assolides en el massissat de 
les rases. 

 
Article 3r.- Quantia. 

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança es calcularà d'acord amb els conceptes i 
els imports que es determinen en els números corresponents dels epígrafs de la Tarifa que 
conté l'apartat 3 següent. 

 Aquesta quantia comprendrà, si és el cas, la suma dels apartats següents: 
 
 a) Concessió de la llicència. 
 b) Aprofitament de la via pública. 

 
La reconstrucció dels paviments i altres seran per compte dels interessats, sota la direcció i 
vigilància dels serveis tècnics de l'Ajuntament. 
 
Per a garantir la reconstrucció dels paviments i altres, s'haurà de constituir prèviament a l'inici 
de les obres una fiança que serà retornada un cop efectuada la reconstrucció amb l'informe 
favorable del Tècnic Municipal. En tot cas, l'Ajuntament es rescabalaria del possible 
incompliment de l'obligació de reposar els paviments per part dels interessats, a base dels fons 
de les fiances, si en el termini d'una setmana des que s'hagin acabat les obres no s'efectués tal 
obligació, llevat causes justificades de força major que haurien de ser apreciades per la 
Comissió de Govern previ informe del Tècnic Municipal, en aquest cas es podrà concedir la 
pròrroga que es consideri oportuna. 
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Les Tarifes de la taxa seran les següents: 
 
Concessió de la llicència d'obra en la via pública i aprofitament de la mateixa. 
 
Les quotes exigibles són les següents:  
 

� Remoció del paviment: 
 

 Voreres pavimentades amb formigó                         2,29 €/m2. 

Voreres  amb panot                                               5,73 €/m2 

Calçades pavimentades                                           9,11 €/m2. 

Calçades no pavimentades                                      4.61 €/m2. 

La quota mínima a pagar serà de                           17,23 €/m2. 

C/Major, zona vianants, rasa per 
connexions    

23,55 €/m2. 

 
� Cambres subterrànies: 

 
Quan la remoció tingui per objecte la creació o modificació de cambres subterrànies, s'hi 
aplicaran les tarifes corresponents al tipus de paviment esmentat, incrementat en un 20%. La 
quota mínima devengada en aquests casos serà de 31,74 €. 
 
 

Article 4t.- Normes de gestió. 

1. De conformitat amb el que preveu l'article 47.1 de la Llei 39/1.988 de 28 de desembre, i per 
tal de garantir en qualsevol cas els drets de l'Administració, tota sol·licitud de llicència, perquè 
pugui ser admesa a tràmit, haurà d'acompanyar justificant del dipòsit previ d'aquesta  taxa. 
 
2. La liquidació del dipòsit previ es realitzarà tenint en compte les dades formulades  per 
l'interessat. 
 
3. El dipòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per efectuar les obres, que només es 
podran realitzar quan s'obtingui la llicència. 
 
4. La liquidació, practicada d'acord amb les normes anteriors, s'elevarà a definitiva quan 
recaigui la resolució sobre la concessió de la llicència, i si es denegava, l'interessat podrà instar 
la devolució dels drets pagats. 
 
5. Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta dies 
sense que les obres hagin començat que, una vegada hagin començat, hauran de continuar 
sense cap interrupció. 
 
6. Quan es tracti d'obres que s'hagin de realitzar immediatament perquè la seva demora pot 
produir greus perjudicis (fuites, fusió de cables, etc.), aquestes obres es podran iniciar sense 
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haver obtingut la llicència municipal amb obligació de sol·licitar la llicència dintre de les vint-i-
quatre hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó de la seva urgència. 
 
7. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió d'aigua, la reparació del paviment 
o els terrenys remoguts anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se n'hagi beneficiat. 
Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per poder tramitar la 
sol·licitud haurà d'acreditar l'haver constituït la fiança corresponent. Si la garantia constituïda no 
era suficient per cobrir l'import de les obres que s'han d'executar, l'interessat abonarà la 
diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal. 
 
8. El rebliment o massissat de rases i la reposició del paviment l'haurà de realitzar l'interessat o, 
quan aquest no ho fes, per l'Ajuntament, rescabalant-se aquest en base a la fiança dipositada i 
si el cost real la sobrepassés, girant liquidació addicional. 
 
9. En el cas que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la reposició del 
paviment, els Serveis Tècnics estimin, prèvies les comprovacions pertinents, que les obres no 
s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents, l'Ajuntament podrà procedir 
a l'enderrocament i la nova construcció de les obres defectuoses i el concessionari de la 
llicència estarà obligat a pagar les despeses que produeixin l'enderrocament, el rebliment de les 
rases i la nova reposició del paviment. 
 
10. La Secció Tècnica Municipal corresponent comunicarà a l'Administració de Rendes el 
termini concedit per a la utilització del sondatge en cada cas. Si transcorregut el termini 
autoritzat, encara no estigués obert o el paviment no quedés totalment reparat i en condicions 
d'ús normal, es liquidaran els nous drets, d'acord amb la tarifa, sense perjudici de les sancions 
que l'Alcaldia pugui imposar. 
 
 
Article 5è.- Obligació de pagament. 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el moment de 
sol.licitar la llicència per realitzar qualsevol mena d'obra en la via pública, o des que aquesta es 
realitzi, si és que es va procedir sense autorització. 
 
2. El pagament de la taxa s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la Dipositaria Municipal o allà 
on establís l'Excm. Ajuntament. 

 
Article 6è.- Quadre de fiances a dipositar prèviame nt a l'obra. 

Obres en sòl de terra              3,53 €/m2 

Obres en voreres construïdes   50,80 €/m2 

Obres en aglomerat asfàltic 75,09 €/m2 

Obres en llamborda o ciment 85,03 €/m2 

Obres en llamborda damunt 
arena 

66,26 €/m2 

Obres en macadam asfàltic 41,96 €/m2 

Zona vianants  c/Major 286,72 €/m2 
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Article 7è.- Queden exempts d'aquesta Ordenança les empreses concessionàries o 
arrendatàries de serveis públics municipals. 
 
Disposició Addicional. Modificació del preceptes de  l’ordenança  i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promu lgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desplegament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris en què porten causa. 
 
DISPOSICIO FINAL 

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament  el  24 d’octubre de 2. 002, entrarà en vigor 
el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir 
del dia 1 de gener de 2.003. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la 
seva modificació o derogació expresses. 

Aquesta Ordenança ha estat modifacada en sessió de Ple de data 10 d’octubre de 2003 
I publicada al BOP núm.276 de data  u de desembre de 2003 
 
Aquesta Ordenança ha estat modifacada en sessió de Ple de data 14 d’octubre de 2004 
I publicada al BOP núm.283 de data  deu de desembre de 2004 
 
Aquesta Ordenança ha estat modifacada en sessió de Ple de data  11 d’octubre de 2005 
I publicada al BOP núm.275 de data  trenta de novembre de 2005 
 
DILIGÈNCIA  
 
Per fer constar que la presenta ordenança fiscal que consta de 7 articles, ha estat modificada per 
l’acord provisional del ple de la Corporació  en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2006. Així 
mateix, es fa constar que elevat l’acord a definitiu de forma automàtica, el text íntegre  de les 
modificacions ha estat publicat en el Butlleti Oficial de la Província  núm. 282  de data 11 de 
desembre de 2006. Finalment, es fa constar que el text reproduït és el de l’Ordenança vigent, 
amb la incorporació de les diferents modificions aprovades. 

Acord 
Plenari de 

modificació  

Publicació 
inicial 

BOP 
núm 

Acord Plenari 
definitiu 

Publicació 
definitiva 

BOP 
Num. 

10-10-2007 17-10-2007 241 10-10-2007 03-12-2007 280 
 
Vist-i-plau  
L’Alcalde     La Secretària acctal.   


