ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA DE CALICATES O RASES EN
TERRENYS D’ ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DE PAVIMENT O VORERES EN LA VIA
PÚBLICA
Fonament legal
Article 1r.- Esta Entitat local, d'acord amb el que disposa l'Article 106, apartat 1, de
la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat
reglamentària que li atribuïx l'Article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, i conforme al que preveu l'Article 20 de la mateixa,
modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, establix la TAXA PER OBERTURA DE
CALICATES O RASES EN TERRENYS D' ÚS PUBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DE
PAVIMENT O VORERES EN LA VIA PÚBLICA, l'exacció de la qual s'efectuarà amb
subjecció al que preveu esta Ordenança i Ordenança General de Gestió, Recaptació i
Inspecció dels Tributs Locals de La Vilavella.
Fet imposable
Article 2n.- El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx
el següent supòsit d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
Obertura de calicates o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoció de paviment o
voreres en la via pública, previst en la lletra f) de l'apartat 3 de l'Article 20 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
Subjecte passiu
Article 3r.- 1. Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així como les entitats que es referix l'Article 33 de la Llei
General Tributària, que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local
en benefici particular, conforme al supòsit que s’ indica en l' article anterior.
2. Així mateix estan obligats al pagament de la taxa regulada en esta ordenança les
persones o entitats que destrossen o deterioren el domini públic local, de conformitat amb el
que preveu l'Article 46 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, inclús quan foren les mateixes
persones o entitats interessades els que efectuen la seua reposició, així com les despeses que
origine el control de qualitat dels paviments i la comprovació de densitats aconseguides en el
massissat de rases.
Responsables
Article 4t.- 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de las societats i els síndics,
interventors o liquidadores de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast previstos en l'Article 40 de la citada Llei.
Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 5t.- D'acord amb el que establix l'Article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals
que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l' aplicació
de Tractats internacionals.
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Quota tributària
Article 6t.- La quantia de la Taxa regulada en esta Ordenança es calcularà d'acord
amb els conceptes i imports establits en els distints apartats de la tarifa següent:
a) Per metre lineal en voreres pavimentades
0’78 €
b) Per metre lineal en voreres no pavimentades
0’63 €
c) Per metre lineal en calçades de carrers pavimentats
1’59 €
d) Per metre lineal en calçades de carrers sense paviment 0’78 €
Normes de gestió
Article 7m.- 1. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de
sol·licitar prèviament la consegüent llicència.
2. De conformitat amb el que preveu l'Article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, i a fi de garantir en tot cas els drets de l'Administració, tota sol·licitud de llicència
perquè puga ser admesa a tràmit haurà d' acompanyar- se d'un justificant del depòsit previ
d'esta taxa.
3. La liquidació del depòsit previ es practicarà tenint en compte les dades formulades
per l'interessat.
4. El depòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per a realitzar les obres, que
només podran portar-se a terme quant s' obtinga la llicència.
5. La liquidació, practicada conforme a les normes anteriors, s'elevarà a definitiva una
vegada que es produïsca resolució sobre la concessió de la llicència, i si esta fóra denegada, el
interessat podrà instar la devolució dels drets pagats.
6. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat,
sent irreductibles per el període autoritzat.
7. Es consideraran caducades les llicències si després de concedides transcorren trenta
dies sense haver començat les obres. Una volta iniciades estes, hauran de seguir sense
interrupció.
8. Quan es tracte d’ obres que deuen ser executades immediatament pels greus
perjudicis que la demora poguera produir (fugues de gas,fusió de cables, etc) podrà iniciar-se
les obres sense haver obtingut l'autorització municipal amb obligació de sol·licitar la llicència
dins de les vint-i-quatre hores següents al començament de les obres i justificar la raó de la
seua urgència.
9. Quan es tracte d'obertura de calicates per a la connexió d'aigua, la reparació del
paviment o terreny remogut serà, en tot cas, de l'exclusiu càrrec i compte de qui s' haja
beneficiat dels mateixos. En garantia que per l'interessat es procedisca a la perfecta reparació
d'aquells, per a poder tramitar la sol·licitud deurà acreditar l'haver constituït la corresponent
fiança. Si la garantía costituida no fóra suficient per a cobrir el muntant de les obres a
executar, l'interessat abonarà la diferència conforme al compte que formule el tècnic
municipal.
10. El farciment o massissat de rases i la reposició del paviment haurà de realitzar-se
per l'Ajuntament, o, quan a aquest no li fóra possible, pel concessionari, havent de fer-se
constar en aquest últim caso la dita circumstància en el document o llicència o en el volant d'
urgència que resultara precís utilitzar.
11. En el cas que, efectuada la reposició del paviment pel concessionari de la
llicència, els servicis municipals estimen, previ les comprovacions pertinents, que les obres
no s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents, l' Ajuntament podrà
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procedir a la demolició i nova construcció de les obres defectuoses, venint obligat el
concessionari de la llicència a satisfer les despeses que es produïsquen per la demolició, farcit
de rases o nova reposició del paviment.
12. La Secció Tècnica municipal corresponent, comunicarà a l'Administració de
Rendes el termini concedit per a la utilització de la calicata o zanja en cada cas. Si
transcorregut el plaç autoritzat continuarà oberta esta, o no queda totalment reparat el
paviment i en condicions d'ús normal, se liquidaran nous drets, de conformitat amb la Tarifa,
sense perjuí de les sancions que puguen imposar-se per l'Alcaldia.
13. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en
via de constrenyiment, d'acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
14. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no
hagen pogut fer-se efectives pel procediment de pressa, per a la declaració del qual se
formalitzarà l’ oportú expedient, d'acord amb el que preveu el citat Reglament.
Meritació
Article 8u.- Esta taxa es meritarà quan s’ inicie l’ ús privatiu o l'aprofitament especial
que origina la seua exacció.
Ingrés de la quota
Article 9é.- El pagament de la taxa es realitzarà abans de retirar la corresponent
llicència, per mitjà d'ingrés directe en la Tresoreria Municipal o on establirà l’ Ajuntament d’
acord amb el dispost en l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs
Locals de La Vilavella. Este ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el
que disposa l'Article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, quedant elevat a definitiu al
concedir- se la llicència corresponent.
Infraccions i sancions
Article 10é.- En tot el que es referix a la qualificació d' infraccions tributàries i les
sancions que a las mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà el que disposa els Articles
77 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i
desenrotllen, conforme al que establix l'Article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.
Vigència
Article 11é.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de Gener de 1.999,
fins que s’acorde la seva modificació o derogació.
La Vilavella, a 28 de Setembre de 1.998
L'ALCALDE
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