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Article 6. Quota tributaria 

1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es determinen 

a continuació: 

I - Concessió de la llicència d’obra en la via pública Tarifes 

a) Per cada llicència per a l’obertura de cales o rases per 
reparacions, per a noves preses, etc.,  amb conveni fiscal 
aprovat per l’Ajuntament 

1,98% del   pressupost 

b) Per cada llicència per a l’obertura de cales o rases per 
reparacions, per a noves preses, etc.,  sense conveni fiscal 
aprovat per l’Ajuntament  

204,00 € 

II - Aprofitament de la via pública 

a) Construir o reparar voreres destruïdes o deteriorades pels 
particulars, per cada metre lineal o fracció 

1,60 € 

b) Obertura de cales per a reparació d’avaries produïdes en 
canalitzacions o preses de gas, electricitat, revestiments, etc., 
per cada metre o fracció  

1,34 € 

c) 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   

 

 

 

1,34 € 

d) 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 

En el cas d’empreses que ja tributin per l’ordenança número 14, no meritarà per l’apartat II 
d’aquest article (aprofitaments de la via pública). 

III. Varis 

- Per supressió d’arbres 698,00 € 

- Per supressió o desplaçament de fanals(bàculs) 1.288,00 € 

- Per supressió o desplaçament de fanals(columnes) 778,00 € 

 

Article 7. Acreditament 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 
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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.  

 

Article 10. Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, es procedirà d’acord amb el que determini la Llei 
General Tributària i altres disposicions legals que la desenvolupin i complementin. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 
d’octubre de 2005, entrarà en vigor al dia 1r.de gener de l’any 2006 i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la  modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 

 


