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TAXA PER OBERTURA DE CLOTS O RASES EN TERRENYS D'ÚS  
PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O VORERES A LA 
VIA PUBLICA 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per obertura de clots o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del 
paviment o voreres a la via pública, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
Està determinat per l’efectiva realització de rases o altra obra en terrenys, paviment o voreres a la 
via pública.  
 
Article 3r. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa per obertura de clots o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda del paviment o voreres a la via pública, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular. 
 
Article 4t. Quota Tributària 
1. Per qualsevol classe d'obertura de rases o clots en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda 
del paviment o voreres a la via pública, els drets a satisfer seran del  3 per 100  sobre el 
pressupost del projecte, inclosos tots els conceptes de les obres.   

2. Mínim per permís ..................................  49,25 €  

3. La quota mínima assenyalada es veurà incrementada en un 100% en els casos que les obres 
s’hagin iniciat sense haver presentat la documentació de legalització al registre general de 
l’Ajuntament, així com quan s’hagin iniciat sense haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència. 
 
Article 5è. Acreditament 
1. L’obligació de pagament neix en el moment de sol·licitar la llicència per a realitzar qualsevol 
classe d’obra a la via pública, o des que es realitzi si es va procedir sense autorització. 

2. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés directe. 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
1. No es concedirà cap exempció o bonificació, respecte a la taxa regulada per la present 
Ordenança. 

2. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, no estaran obligats al pagament de la 
taxa pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
Article 7è. Gestió i ingrés 
1. De conformitat amb els articles 26 i 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tota sol·licitud de llicència o 
autorització, per què pugui ser admesa a tràmit, s’haurà d’acompanyar del justificant de l’ingrés 
previ de la taxa. 
2. La liquidació de l’ingrés previ es practicarà amb arranjament a les dades facilitades pel 
sol·licitant. 
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3. L’ingrés provisional no causarà dret algun i no faculta per a realitzar les obres, que no podran 
començar fins que s’hagi obtingut la llicència. 

4. La liquidació provisional s’elevarà a definitiva quan sigui concedida la llicència;. 

5. La llicència es considerarà caducada si després de concedida transcorren trenta dies sense 
haver començat les obres. 

6. En el supòsit d’obres realitzades amb caràcter d’urgència, pels greus perjudicis que la demora 
pogués produir, deurà sol·licitar-se dins les vint-i-quatre hores següents al començament de l’obra. 

7. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
Vigència  
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del primer de gener de 2010 i continuarà en vigor 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Diligència 
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple el dia 15 d’octubre de 2009, exposada al públic 
mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província número 257, de 27 
d’octubre de 2009, i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i es va publicar en el diari El 
Periódico el dia 5 de novembre de 2009. Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar 
cap reclamació; per tant, els acords resten com a definitius i es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província número 313, Annex III, del dia 31 de desembre de 2009. 


