Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT DE LES
VORERES
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.f de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per obertura de sondatges o
rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les
voreres que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial 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 a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 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. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública
Article 4. RESPONSABLES
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció
a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes
Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d’ells solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que
se’ls hagués adjudicat.
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4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
6. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de
la taxa a què tingués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor
dels BÉNS destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament
a què es refereix el present apartat
Article 5. BENEFICIS FISCALS
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o
aprofitament especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es
determinen a continuació:
CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRA EN LA
VIA PÚBLICA
1. Per cada llicència per construir o suprimir passos
de carruatges o per a l’obertura de cales o rases per
reparar avaries, per a noves preses, etc., l’amplària de
les quals passi d’un metre
2. Per cada llicència per construir o reparar voreres
que han deteriorat els particulars o per a l’obertura de
cales o rases per a la reparació d’avaries, noves

EURO

0,41 eur/m2/dia

0,41 eur/m2/dia
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preses, etc., fins a un metre d’ample

APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA
1. Construir o suprimir passos de carruatges, sigui
quin sigui el seu ús, per m2 o fracció
2. Construir o reparar voreres destruïdes o
deteriorades pels particulars, per cada metre lineal o
fracció
3. a) Obertura de cales per a reparació d’avaries
produïdes en canalitzacions o preses de gas,
electricitat, revestiments, etc., per cada metre o fracció
3. b) Obertura de cales per realitzar 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., per cada metre lineal o fracció i
dia
3. c) Quan l’ample de la cala o rasa passi d’un metre
les tarifes consignades en els dos apartats anteriors
s’incrementaran en un 100 per cent

Categoria dels carrers
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5º, 6º, 7º,
8ª i 9ª.
0,41 eur/m2/dia

0,41 eur/m2/dia
0,41
eur/m2/dia

0,41 eur/m2/dia
0,41
eur/m2/dia

REPOSICIÓ O CONSTRUCCIÓ D’OBRES DE
CLAVEGUERAM
Les quotes exigibles, independentment de la categoria
dels carrers on es realitzin, són les següents:
I. AIXECAMENT I RECONSTRUCCIÓ
1. Vorera:
Per cada m2 o fracció aixecat o reconstruït

0,41 eur/m2/dia

2. Vorada:
Per cada m2 lineal o fracció

0,41 eur/m2/dia

3. Calçada:
Per cada m2 o fracció

0,41 eur/m2/dia

II. CONSTRUCCIÓNS
1. Vorera:

EURO

EURO
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Per cada m2 o fracció aixecat o reconstruït

0,41 eur/m2/dia

2. Vorada:
Per cada m2 lineal o fracció

0,41 eur/m2/dia

3. Calçada:
Per cada m2 o fracció

0,41 eur/m2/dia

II. MOVIMENTS DE TERRES
Per cada metre cúbic
IV. VARIS
Arquetes, per m2 o fracció
Embornals, per metre lineal o fracció
Pous de registre, per m2 o fracció
Per supressió d’arbres, per metre o fracció de
perímetre de tronc a un metre de sòl
Per supressió o desplaçament de fanals, per metre
lineal de supressió o desplaçament
Altres, per cada m2 o fracció

EURO
0,0927
EURO
0,41 EUR/DIA
0,41 EUR/DIA
0,41 EUR/DIA
0,41 EUR/DIA
0,41 EUR/DIA
0,41 EUR/DIA

DEPRECIACIÓ O DETERIORAMENT DE LA VIA
PÚBLICA (PER CADA M2 O FRACCIÓ DE
PAVIMENT)
Quan l’ajuntament hagi d‘ efectuar la reposició del
paviment en no haver-la realitzat el peticionari de la
llicència o bé perquè, d’acord amb els informes dels
tècnics municipals la reposició s’hagi fet de manera EURO
incorrecta, a més de les quotes resultants dels
apartats anteriors el titular de la llicència haurà de
pagar:
En el cas de carrers pavimentats amb asfalt o formigó
41,20 EUR/M2
Carrers no pavimentats
14,75 EUR/M2
Voreres pavimentades
41,20 EUR/M2
Voreres no pavimentades
14,75 EUR/M2

4
Plaça de la Vila, 8 · 17421 Riudarenes · ajuntament@riudarenes.org · Tel. 972 85 60 02 · Fax 972 16 45 16

Ajuntament de

Riudarenes

També s’haurà d’abonar el preu de reposició de
faroles, arbres i altres elements urbanístics malmesos.

Article 7. ACREDITAMENT
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment dels
aprofitaments especials regulats a l’article 6.
3. Quan s’ha produït l‘aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de
la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. PERÍODE IMPOSITIU
El període impositiu serà el temps durant el qual es du a terme l’aprofitament especial.
Article 9. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’aprofitament especial es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi
abonaré.
Article 10. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
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3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell
Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 1998 i regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del ple de l´Ajuntament adoptat el
dia 21 de desembre de 2001 i publicat al BOP núm
de data 31 de desembre de
2001.
-

-

-

Acord de Ple del dia 25 d’octubre de 2004 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 251 del dia 31 de desembre de 2004), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2005.
Acord de Ple del dia 27 de novembre de 2006 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 25 del dia 5 de febrer de 2007), modificació que ha entrat en vigor
l’endemà de la publicació.
Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
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