Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PER L’OBERTURA DE VALLS I RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.

De conformitat amb allò que disposa l'article 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s'estableix la taxa pels serveis de la
llicència de l’ obertura de valls, rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment
de les voreres que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial per a l’obertura de valls,
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.
Els drets liquidats per aquesta ordenança són independents dels que correspongui satisfer d’acord amb
l’Ordenança fiscal que regula la Taxa per tramitació de documents, autoritzacions administratives i llicències.
Article 3r.- Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius de les taxes, 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 beneficiàries
dels serveis per haver sol·licitat la llicència o per haver formalitzat el tall i/o la ocupació de carrer sense
llicència.
Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament, les persones físiques o jurídiques:
a) Titulars de les llicències.
b) Aquells que ocupen el subsòl de la via pública o els que reben el profit de les instal·lacions.
Article 4t.- Responsables.
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o
jurídiques a qui es refereixen l’article 42 de la Llei general .
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’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 què 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 béns destruïts
o l’import del deteriorament dels danyats. L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les
indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el present apartat
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Article 5è.- 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 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 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es determinen a continuació:
A - TARIFA PRIMERA.
Taxa per a obertura de valls i rases.
Conceptes:
A- Obertura de valls, rases i construcció de cambres subterrànies destinades a la instal·lació de
serveis públics a la via pública en general:
1.- Obertura de rases per reparar o instal·lar serveis, estesa de conduccions
subterrànies, pous de registre, sondatges, etc. (per metre lineal o fracció)
2. En els aprofitaments de base superficial de la via pública o propietat
municipal ( tancs o dispòsits de combustibles o altres líquids, transformadors
elèctrics etc, el tipus de gravamen anual per m2 o fracció)

15,40 €/metre lineal
41,00 €

Els Serveis Tècnics Municipals establiran la fiança a dipositar per metre lineal de via pública en què s’hagi
d’actuar.
B- Fiances:
1-voreres pavimentades
2- voreres no pavimentades
3-calçada pavimentada amb formigó
4-calçada pavimentada amb asfalt
5- calçada no pavimentada (camins)

102,51 €/metre lineal
61,50 €/metre lineal
82,00 €/metre lineal
82,00 €/metre lineal
30,80 €/metre lineal

Article 7è.- 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. L’obligació de contribuir comença per l’atorgament
de la llicència municipal oportuna que autoritza l’aprofitament o des que es realitza, si es fa sense l’autorització
oportuna

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 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 8è.- Període impositiu.
El període impositiu serà el temps durant el qual es portar a terme l’aprofitament especial.
Article 9è.- Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa es considera meritat en atorgar-se la llicència municipal o des que s’inicia l’aprofitament, si es va fer sense
l’autorització necessària, i anualment l’1 de gener de cada any.
2. Les persones físiques o jurídiques interessades en l’obtenció dels aprofitaments que regula aquesta ordenança
han de presentar en l’Ajuntament, una declaració detallada amb els plànols corresponents de les instal·lacions que
s’han de realitzar.
3. Les alteracions en els aprofitaments concedits s’han de posar en coneixement de l’Administració municipal,
mitjançant la declaració oportuna, abans de l’últim dia del mes natural següent al que es produeix el fet. En aquest
cas, quan els fets originen l’aplicació de quotes més elevades se n’haurà de liquidar la diferència. Qui incompleixi
aquesta obligació haurà de pagar la taxa total que correspongui per l’alteració.
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4. També han de presentar aquestes declaracions i els plànols en cas de baixa total o parcial dels aprofitaments ja
concedits, des que el fet es produeix fins l’últim dia hàbil del mes següent al que
es produí. Aquells que no ho fan continuen subjectes al pagament de la taxa. Aquestes declaracions són efectives a
partir de l’exercici següent al que es formulen.
5. Amb les dades que aporten, en les seves declaracions, els interessats, les que existeixen a l’Ajuntament i les que
es poden obtenir, es forma el cens dels elements o instal·lacions de cada interessat que ocupen el subsòl, el sòl o
voladís de la via pública o béns d’ús públic municipal, amb l’especificació de les bases i
les quotes que corresponen pagar.

Article 10è.- Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la collaboració
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.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al
que preveu la normativa vigent i a 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 província de Lleida
que delegaren les seves facultats a la Diputació.
Article 11è.- Infraccions i sancions.
Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s’ha
de d’aplicar el que disposen els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, les disposicions que la complementen i despleguen.

Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de
2017 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació.

Vist i plau
L'alcalde
Bernat Solé Barril

La secretària
Sara Miñarro Gómez
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