
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 

 

TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3.f) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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'us públic i qualsevol remoguda 
en la via pública del paviment o 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 
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 collaborin a cometre-la. 

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 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'elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat. 

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 que 
hagués 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 bens 
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 Autònoms 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 

La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de la tarifa continguda a l'apartat 
següent: 

Epígraf Concepte  

Primer Obertura de rases en terrenys d'ús públic, fins a 10 ml (per ml o fracció) 122,45 €  

Segon 
Obertura de rases en terrenys d'ús públic, per cada ml o fracció que 
excedeixi els 10 ml. 

4,96 €  

Tercer 
Obertura de rases en terrenys d'ús públic per assajos, inspeccions o 
similars un cop finalitzades les obres, fins a 10 ml. 

95,17 €  

Quart 
Obertura de rases en terrenys d'ús públic per assajos, inspeccions o 
similars un cop finalitzades les obres, per cada ml o fracció que 
excedeixi els 10 ml 

3,74 €  

Cinquè 
Obertura de cales per la realització d'escomeses, connexions, 
reparacions, assajos, inspeccions, etc. Per m2 o fracció 

49,95 €  

Sisè Garantia de reparació d'elements urbanístics, fins 10 ml. 341,85 €  

Setè 
Garantia de reparació d'elements urbanístics, per cada ml o fracció que 
excedeixi els 10 ml 

13,26 €  

Vuitè Garantia de reparació d'elements urbanístics, per cada m2 o fracció 22,10 €  

(*) devolució de la garantia al cap de sis mesos de la finalització de l'obra. 

En aquells supòsits en els que hi hagi una obertura d’un tram de rasa superior a 30 metres, 
s’haurà de preveure una reserva per infrastructures de telecomunicacions. 

 

Article 7. Acreditament 




