ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA DE CALES O SÍQUIES EN
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O DE VORERES EN LA VIA
PÚBLICA
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials
per l'obertura de cales o síquies en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda de paviment o de voreres en la via pública,
especificat en les tarifes contingudes en l'apartat 2 de l'article 3r següent, que es regeix per la present Ordenança.
Article 2. 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 les que es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que ho varen fer sense l'oportuna autorització.
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, conformement amb el que estableix l'article 24 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, encara que no siguin les mateixes persones o entitats interessades les que n'efectuïn la
reposició, i també les despeses que origini el control de qualitat dels paviments i la comprovació de les densitats
aconseguides en el reblaniment de les síquies.
Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcula d'acord amb els conceptes i imports establerts en els
corresponents números dels epígrafs de la tarifa continguda en l'apartat 3 següent.
2. L'esmentada quantia comprèn, la suma dels apartats següents:
a) Epígraf A), concessió de llicència.
b) Epígraf B), aprofitament de la via pública.
c) Epígraf C), reposició de paviment, sempre que aquesta reposició no la realitzi la persona autoritzada. Si l'efectua la
persona autoritzada està obligada a abonar el 10% de la tarifa d'aquest epígraf.
d) Epígraf D), indemnitzacions per depreciació o deteriorament de paviment quan procedeixi.
3. Les tarifes de la taxa són les següents:
Epígraf A) Concessió de la llicència d'obra en la via pública
Les quotes exigibles són les següents:
- Número 1. Per cada llicència per a construir o reparar voreres deteriorades pels
particulars o per l'obertura de cales o síquies per a la reparació d'avaries, connexions
noves, etc.
-Número 2. En qualsevol cas on fos preceptiu un informe arqueològic, la quantia
anterior s’augmentarà amb el següent import, o el cost efectiu del servei si, per la
naturalesa de l’actuació, fos superior:

16,94

182,31

Epígraf B) Aprofitament de la via pública
Les quotes exigibles que, com a mínim, han d'arribar a un import de 7,74 euros, són les
següents:
- Número 1. Construir o suprimir passos de carruatges, qualsevol que en sigui l’ús, per
metre quadrat o fracció

4,21

- Número 2. Construir o reparar voreres destruïdes o deteriorades pels particulars, per
cada metre lineal o fracció

0,45

- Número 3.
a) Obertura de cales per a reparar avaries produïdes per canalitzacions o connexions de
gas, electricitat, albellons, etc., per cada metre lineal o fracció

4,21

b) Obertura de cales per a realitzar noves connexions de gas, electricitat, aigua, estesa de
cables o canonades, col·locació de rails i pals, o per a suprimir els existents i treure
canonades, condemnar preses d'aigua, etc., per cada metre lineal o fracció i dia

1,73

c) Quan l'amplada de la cala o síquia passa d'un metre, s'incrementen en un 100% les
tarifes consignades en els dos apartats anteriors

Epígraf C) Reposició o construcció i obres de clavegueram. Les quotes exigibles, són les següents:
I. ALÇAMENT I RECONSTRUCCIÓ
1. Vorera:
Per cada metre quadrat o fracció alçada o reconstruïda

50,78

2. Vorada:
Per cada metre lineal o fracció

27,93

3. Calçada:
Per cada metre quadrat o fracció

33,85

II. CONSTRUCCIONS
1. Vorera:
Per cada metre quadrat o fracció

42,34

2. Vorada:
Per cada metre lineal o fracció

19,44

3. Calçada:
Per cada metre quadrat o fracció

16,94

III. MOVIMENTS DE TERRA
Per cada metre cúbic

33,85

IV. DIVERSOS
- Arquetes, per metre quadrat o fracció

84,69

- Pous de registre, per metre quadrat o fracció

84,69

- Per supressió d'arbres, per metre o fracció de perímetre de soca a un metre d'en terra

84,69

- Per supressió o desplaçament de faroles, per metre lineal de supressió o desplaçament

127,03

- Per cada connexió d’aigua potable o residual o pluvial, i la respectiva comprovació

336,11

- Altres, per cada metre quadrat o fracció de paviment

126,97

Epígraf D) Depreciació o deteriorament de la via pública
- Per cada metre quadrat o fracció de paviment .

4,21

Article 4. Normes de gestió
1. Conformement amb el que preveu l'article 26 RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
amb la finalitat de garantir en tots els casos els drets de l'Administració, a tota sol·licitud de llicència, perquè es pugui
admetre a tràmit, s'hi ha d'adjuntar el justificant del dipòsit previ d'aquesta taxa.
2. La liquidació del dipòsit previ es practicarà tenint en compte les dades formulades per la persona interessada.
3. El dipòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per a efectuar les obres, les quals, només es podran dur a terme
quan se n'obtengui la llicència.
4. La liquidació practicada d'acord amb les normes anteriors, s'elevarà a definitiva, quan recaigui resolució sobre la concessió
de la llicència i si aquesta es denega, la persona interessada pot instar la devolució dels drets pagats.
5. Es consideren caducades les llicències si desprès de concedides transcorren trenta dies sense haver començat les obres.
Una vegada iniciades aquestes, han de continuar sense interrupció.
6. Quan es tracta d'obres que s'hagin d'executar immediatament pels greus prejudicis que en pot ocasionar la demora (fuites
de gas, fusió de cables, etc.) es poden iniciar les obres sense haver obtingut l'autorització municipal, amb l'obligació de
sol·licitar la llicència dins les vint-i-quatre hores següents al començament d'aquestes i justificar-ne la raó de la urgència.
7. Quan es tracti d'obertura de síquies per a la connexió d'aigua, la reparació del paviment o terreny remogut és, en tot cas, a
càrrec i compte exclusiu de qui se n'hagi beneficiat. Per garantir que la persona interessada procedeix a la perfecta reparació,
per poder tramitar la sol·licitud, ha d'acreditar haver constituït la fiança corresponent. Si la garantia constituïda no és
suficient per a cobrir el total de les obres a executar, la persona interessada ha d'abonar la diferència d'acord amb el compte
que formuli el tècnic municipal.
8. El rebliment de les síquies i la reposició del paviment, l'ha de realitzar l'Ajuntament, i quan aquesta institució no ho pugui
fer, ho ha de fer el concessionari. En aquest darrer cas s'ha de fer constar aquesta circumstància en el document de llicència
o en el volant d'urgència que s'hagi d'utilitzar.
9. Si quan el concessionari de la llicència hagi efectuat la reposició del paviment, els serveis municipals, estimin, amb les
comprovacions que considerin pertinents, que les obres no s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques
corresponents, l'Ajuntament podrà procedir a la demolició i nova construcció de les obres defectuoses. El concessionari de
la llicència, en aquest cas, haurà de satisfer les despeses que es produeixin a conseqüència de la demolició, rebliment de les
síquies i la nova reposició del paviment.
10. La secció tècnica municipal corresponent ha de comunicar a l'administració de rendes el termini concedit per a la
utilització de la cala en cada cas. Si transcorregut el termini autoritzat encara continua oberta, o no queda totalment reparat
el paviment i en condicions d'ús normal, se liquidaran nous drets, d'acord amb la tarifa, sense perjudici de les sancions que
l'Alcaldia pugui imposar.
Article 5. 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 a
realitzar qualsevol classe d'obra en la via pública, o des que aquesta es realitzi si és que aquesta es fa sense autorització.
2. El pagament de la taxa es fa per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on estableixi l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.

