Ajuntament d’Argentona 2016
Ordenança fiscal número 50 reguladora de la taxa per l’obertura de rases,
sondatges i cales en terrenys d’ús públic local, incloent-hi carreteres, camins i
altres vies públiques locals, per a la instal·lació i reparació de canonades,
conduccions i altres instal·lacions, així com qualsevol remoció de paviment o
voreres en la via pública.
Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que es preveu als articles 58 i 20.3.f) de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per
l´obertura de rases, sondatges i cales en terrenys d´ús públic local, incloent-hi
carreteres, camins i altres vies públiques locals, per a la instal.lació i reparació de
canonades, conduccions i altres instal.lacions, així com qualsevol remoció de paviment
o voreres en la via pública, que s´especifica en les tarifes contingudes en l´apartat 2 de
l´article 3 següent, i 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, a que es
refereix l’article 1er.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o el
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, a més del pagament de la taxa, està
obligat a la nova reconstrucció o reposició i al pagament de les despeses que s’originin.
Article 3r.- Quantia.
1. 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 es conté en l´annex.
2. Aquesta quantia comprendrà, si és el cas, la suma dels apartats següents:
a) Concessió de la llicència.
b) Aprofitament de la via pública.
c) Reposició de paviment, en el seu cas.
3. Les tarifes de la taxa seran les que figuren en l´annex.
Article 4rt.- Normes de gestió.
1. Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta
dies sense que les obres hagin començat, les quals, una vegada hagin començat,
hauran de continuar sense cap interrupció.
2. Quan es tracti d´obres que s´hagin de realitzar immediatament perquè la seva
demora pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres
es poden iniciar sense haver obtingut la llicència municipal amb l´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.
3. Quan es tracti de l´obertura de sondatges per a la connexió de serveis, la reparació
del paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui
se n´hagi beneficiat. Per a garantir que l´interessat procedeix a la seva perfecta
reparació, es constituirà la fiança corresponent d’acord amb els informes dels tècnics
municipals.
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4. El rebliment o massissat de rases i la reposició del paviment l´haurà de realitzar el
concessionari de la llicència.
5. En el cas de que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la
reposició del paviment, els serveis municipals estimin, prèvies les comprovacions
pertinents, que les obres no s´han realitzat d´acord amb les exigències tècniques
corresponents, l´Ajuntament requerirà l´enderrocament i la nova construcció de l’obra
defectuosa, i, en cas de no efectuar-se, es procedirà a l’execució subsidiària a càrrec de
la fiança constituïda, sens perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin.
6. 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 estigués obert o el paviment no quedi 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.
L´obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, quan
s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entendrà
que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa fos sol·licitada.
b) Quan es tracti de concessions d´aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la
tarifa.
2. El pagament de la taxa s´efectuarà mitjançant ingrés directe en la dipositaria
municipal o allà on establís l´ Ajuntament, i de conformitat amb els terminis establerts en
el Reglament General de Recaptació.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del 1er. de gener de 1999 i serà vigent
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.
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ANNEX TARIFES
TAXA PER L’OBERTURA DE RASES, SONDATGES I CALES EN TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC LOCAL, INCLOENT-HI CARRETERES, CAMINS I ALTRES VIES
PÚBLIQUES LOCALS, PER A LA INSTAL.LACIÓ I REPARACIÓ DE CANONADES,
CONDUCCIONS I ALTRES INSTAL.LACIONS, AIXÍ COM QUALSEVOL REMOCIÓ
DE PAVIMENT O VORERES EN LA VIA PÚBLICA.
Concessió de la llicència d´obra i aprofitament de la via pública
Les quotes exigibles són les següents:
a)
Per cada llicència per a construir o suprimir passos o per
a l´obertura de cales o rases per a reparar avaries, per a
noves preses de gas, electricitat, aigua, estesa de cables o
canonades, col.locació de rails i pals o per suprimir les que ja
existeixen com aixecar canonades, condemnar presses
d'aigua, etc., l'amplària de les quals no passi d'un metre, fins a
5 m.l.
Per cada m.l. d'excés
b) Quan l'ample de la cala o rasa passi d'un metre les tarifes
consignades en els dos apartats anteriors s'incrementaran en
un cent per cent.
Aprofitament de la via pública
Número 1.
a) Per cada llicència per a aprofitament de la via pública
construir o per a l'obertura de cales o rases per a reparar
avaries, per a noves preses de gas, electricitat, aigua, estesa
de cables o canonades, col.locació de rails i pals o per
suprimir les que ja existeixen com aixecar canonades,
condemnar preses d'aigua, etc., l'amplària de les quals no
passi d'un metre. Fins a 5 m.l.
Per cada m.l. d'excés
b)
Quan l'ample de la cala o rasa passi d'un metre les
tarifes consignades s'incrementaran en un 100 per cent.
Reposició o construcció d´obres de clavegueram
Les quotes exigibles són les següents:
I. AIXECAMENT, CONSTRUCCIÓ I RECONSTRUCCIÓ
1.
Vorera:
Fins a tres metre quadrats
Per cada m2. o fracció de més
2.Vorada:

P.A.30,05 euros
1,502530 euros

P.A. 15,03 euros
1,502530 euros

P.A. 18,03 euros
6,010121 euros
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Fins a 2 metres lineals

P.A. 9,02 euros

Per cada metre lineal o fracció de més
3.Calçada:

1,502530 euros.

Fins a 5 metres quadrats

P.A. 30,05 euros

Per cada m2. o fracció de més
II. MOVIMENT DE TERRES
Per cada metre cúbic
IV. VARIS

6,010121 euros

- Arquetes i embornals, per unitat.

9,015182 euros.

- Pous de registre, per unitat
- Per supressió d'arbres, per metre o fracció de perímetre de
tronc

18,030363 euros.

a un metre del sòl

36,060726 euros.

- Per supressió de fanals, per metre lineal de supressió
- Per desplaçament de fanals, per metre lineal de
desplaçament.

36,060726 euros.

0,240405 euros.

36,060726 euros.
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