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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 
 
 
TAXA PER L’OBERTURA DE CLOTS O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL 
REMOGUDA DE PAVIMENT O DE VORERES A LA VIA PÚBLICA 
 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 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 l’obertura de clots o rases en 
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda de paviment o de voreres a la via pública, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal. 

 

Article 2n. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la sol·licitud de qualsevol llicència que impliqui la remoguda del 
paviment de les calçades o voreres, sigui quina sigui la seva finalitat. 

 

Article 3r. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què fa referència l’article 35.4 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a qui 
concedeixin llicències per obri rases o clots en la via pública, o que es beneficiï de l’aprofitament, si no 
disposa de l’autorització preceptiva. 

 

2. Té la condició de substitut del contribuent, el constructor o contractista. 

 

Article 4t. Quota tributària 

 

La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma: 

 

TARIFES EUROS 

Obertura rases en general 
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Es cobrarà per cada metre lineal 

Sobre voreres pavimentades 

Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies  4,20 

Per cada dia de més: 2,10 

Sobre voreres no pavimentades però previstes de la vorada corresponent: 

Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies  2,50 

Per cada dia de més: 1,28 

Sobre calçades en carrers pavimentats amb llambordes damunt de sorra, o qualsevol 
altra mena de pavimentació:  

Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies  5,13 

Per cada dia de més: 2,63 

En calçades de carrers no pavimentats: 

Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies  2,10 

Per cada dia de més: 1,63 

L’import dels drets per cada obertura de rasa, serà com a mínim de:  4,78 

Excavacions per a la construcció de cambres subterrànies destinades a la 
instal·lació de serveis 

En voreres pavimentades (per m3) 4,15 

En voreres no pavimentades (per m3) 2,50 

En calçades pavimentades (per m3) 5,31 

En calçades no pavimentades (per m3) 2,10 

El preus de la tarifa anterior s’incrementaran en un 50% quan les rases travessin 
carrers amb voreres de tres metres o més, quan s’obrin en llocs que no sigui 
d’encreuament amb altres carrers o amb els seus xamfrans 

 

Article 5è. Normes de gestió  

 

Aquells qui, mitjançant el permís corresponent, realitzin l’obertura de la rasa a la via pública o a les voreres, 
han de deixar el sòl del carrer afectat en l’estat primitiu, dins del termini màxim de vuit dies a comptar de 
l’endemà de l’acabament de l’obra. El tècnic municipal ha d’inspeccionar l’estat del carrer o de la vorera, i 
si no el troba d’acord amb les condicions primitives, s’ha d’ordenar l’arranjament que s’escaigui. En cas 
d’incompliment es realitza per execució subsidiària, amb càrrec al dipòsit que s’esmenta en l’article 7. 
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Article 6è. Dret a percebre 

 

1. La meritació de la taxa es dóna quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment en què, a tots 
els efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta es va sol·licitar. 

 

2. Amb la sol·licitud de la llicència s’ha de pagar la taxa. Sense haver-ne satisfet el pagament no es 
concedeix la llicència. 

 

3. Quan s’hagi produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, el meritament de la taxa té lloc quan 
s’iniciï aquest aprofitament. 

 

Article 7è. Dipòsit 

 

Els autoritzats tenen l’obligació de constituir un dipòsit, per tal de respondre de les despeses de reparació 
del paviment, en el cas que aquesta no s’hagués fet de la manera deguda. Aquest dipòsit es fixa de la 
forma següent: 

 

FIANCES  EUROS 

Preu per reposició de la capa d’aglomerat asfàltic quan aquesta la 
realitzi l’Ajuntament (per m2) 

29,95 

El dipòsit per a respondre de les despeses de reconstrucció es fixa 
d’acord amb la següent escala: 

 

Sobre vorera pavimentada (per m2) 43,25 

Sobre calçada asfaltada o amb paviment de llambordes lligades 
amb sorra (per m2) 

35,00 

Sobre calçada amb paviment de llambordes lligades amb ciment 
(per m2) 

58,60 

Sobre voreres o calçades no pavimentades (per m2) 18,90 

 

Aquest preu públic no es cobrarà a les companyies subministradores. 

 

Article 8è. Pagament 

 

El pagament es realitza en règim d’autoliquidació amb la sol·licitud de la llicència. 
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Article 9è. Infraccions i sancions 
  

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  l’Ordenança General. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 5 
de novembre de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor l’1 de gener de 2013, i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents. 

 

 

 


