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2.2.7. Ordenança reguladora de les taxes per
obertura de sondatges o rases en terreny d’ús
públic i qualsevol remoció del paviment o voreres
en la via pública

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb les
disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i
qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constituïx el fet imposable de les taxes regulades en esta ordenança fiscal la utilització privativa o
l’aprofitament especial de terrenys d’ús públic local per a l’obertura de rases, sondatges i cales, així com
qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques,
així com les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals
s’atorguen les llicències, o que disfruten, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en
benefici particular si es va procedir sense l’autorització oportuna.
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IV. MERITACIÓ, GESTIÓ I COBRAMENT
Article 4
1. La meritació de la taxa es produïx en el moment d’iniciar-se l’ús privatiu o l’aprofitament especial,
encara que es porte a efecte sense el permís oportú de l’Administració municipal. A este efecte,
es presumirà que s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial amb la notificació a l’interessat de
la llicència o autorització, llevat que l’acte administratiu autoritzador especifique la data d’inici de
l’ocupació o la delimite temporalment, i en este cas seran les dates autoritzades les que
determinen la meritació de la taxa.
2. Les taxes regulades en esta ordenança s’exigiran en règim d’autoliquidació per ingrés previ.
3. L’interessat estarà obligat a la reconstrucció, reposició o reparació dels béns o instal·lacions en què
haja tingut lloc l’aprofitament especial o la utilització privativa i, subsidiàriament, en cas de no
realitzar estes reconstruccions o reposicions, o de realitzar-les defectuosament, al reintegrament
de les despeses que realitze l’Administració municipal per tal motiu, i a l’efecte estarà obligat una
vegada atorgada l’autorització a la constitució del depòsit previst en l’apartat següent.
4. L’interessat estarà obligat a la constitució d’un depòsit, la quantia del qual es determinarà en
aplicació de les bases i els tipus previstos en l’article 6, que quedarà afecte tant al reintegrament,
si és el cas, de les despeses que haja d’efectuar l’Administració municipal per a la perfecta
reconstrucció o reparació dels béns i instal·lacions, com a les possibles indemnitzacions per danys
irreparables.
Així mateix, si l’Administració municipal ha de girar liquidacions complementàries per al
pagament de la taxa per resultar insuficients o inadequades les inicialment practicades en instarse o declarar-se el presumpte aprofitament, estes liquidacions podran fer-se efectives a càrrec del
depòsit a què es referix l’apartat precedent.
5. En el supòsit d’aprofitament per entitats, empreses o particulars que representen una certa
continuïtat o periodicitat en este, encara que s’efectue en diferents llocs de la ciutat, que
patentitzen la continuïtat de la relació entre l’Administració i l’interessat, a fi de facilitar la relació i
la gestió administrativa que se’n deriva, podrà concertar-se la constitució d’un depòsit global,
revisable en els períodes que s’hi determinen i quantificat en funció dels presumptes
aprofitaments mitjans d’estos períodes.
6. Quan es tracte d’empreses explotadores de servicis de subministraments d’interés general que
satisfacen, en concepte de taxes per utilització privativa o aprofitament especial de sòl, volada o
subsòl de les vies públiques municipals, l’1,5 % dels seus ingressos bruts procedents de la
facturació que anualment obtinguen al terme municipal de València, no estaran obligades a
abonar les taxes per les cales i rases necessàries per a materialitzar estos aprofitaments, per la
qual cosa no seran objecte de liquidació.

V. NORMES DE CONTROL DELS APROFITAMENTS
Article 5
1. L’interessat, en sol·licitar l’autorització, indicarà el període pel qual l’insta, així com la data en què
presumiblement iniciarà l’aprofitament. En cas de no poder iniciar-lo en esta data, quan arribe
haurà de comunicar a l’Administració la nova data en què realment s’iniciarà aquell.
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2. Acabat l’aprofitament, haurà de comunicar igualment la data en què té lloc la finalització, a l’efecte
del còmput del període definitiu del gaudi.
3. Els servicis tècnics municipals revisaran les obres de reparació del paviment o terreny remogut,
realitzades per l’interessat, i haurà de donar-ne compte a l’Administració si són de conformitat o,
en cas contrari, formular el pressupost oportú per a executar-les a càrrec de la garantia que haja
quedat constituïda, segons les disposicions de l’article 4, apartats 3 i 4.
4. Quan el resultat de la revisió esmentada no siga de conformitat o no s’hagen executat les obres de
reparació, es considerarà que hi ha ampliació del termini concedit pel nombre de dies que siguen
necessaris perquè l’Administració, suplint l’omissió del contribuent, puga executar les obres no
fetes o deficientment realitzades pel beneficiari, i este quedarà obligat al pagament de la taxa
corresponent a aquella ampliació.
5. Si la garantia constituïda no és prou per a cobrir l’import de les obres a executar més, si és el cas,
el de la taxa resultant per l’ampliació del termini a què es referix el paràgraf anterior, l’interessat
haurà d’abonar la diferència.
6. Quan el resultat de la revisió assenyalada en l’apartat 3 siga de conformitat, es procedirà d’ofici a
la devolució del depòsit constituït o, si és el cas, de la part que en reste.
7. Si l’aprofitament finalitza abans de concloure el termini pel qual va ser inicialment concedit,
l’interessat haurà de fer-ho saber, el mateix dia en què finalitze l’aprofitament, a l’Administració a
l’efecte de la deguda comprovació per l’oficina tècnica corresponent, que haurà d’informar sobre
això l’Administració.
Si resulta que l’aprofitament especial ha sigut per un termini inferior al corresponent a la taxa ja
satisfeta, es procedirà d’ofici a la devolució a l’interessat de l’import proporcional als dies en què
no haja tingut lloc l’aprofitament esmentat.
8. L’Ajuntament expedirà un document en què constarà el número de registre administratiu de la
llicència i les dades de l’aprofitament considerades a l’efecte de la liquidació. Este document
haurà de situar-se sobre el suport físic de l’aprofitament o de manera visible per als servicis
d’inspecció municipals.

VI. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6
1. Les quotes tributàries es determinaran per l’aplicació de les tarifes següents, considerant-se els
intervals següents (longitud i temps), als quals caldrà sumar la tarifa per concessió autorització
d’aprofitament:
Tarifa/Euros
Tarifa concessió autorització d’aprofitament ………………....…..................................
32,31
En terrenys no pavimentats:
Tarifa/Euros
- Primera setmana:
Fins a 8,99 Mtl ……………………………………………….……………………..............
82,68
Des de 9 fins a 16,99 Mtl ……………………………………..……………..…..........
165,38
Des de 17 fins a 25,99 Mtl ……………………………………….…………..............
258,38
Des de 26 fins a 50 Mtl ……………………………………………………….…..........
516,84
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- A partir de 50 metres a la quota de l’últim interval s’afegirà el resultat de multiplicar el
nombre de metres que n’excedisquen el 50 per 1,08 i per 6.
- Les obres amb duració superior a una setmana tributaran per intervals setmanals (2, 3, 4, etc.
setmanes).
Terrenys pavimentats:
Tarifa/Euros
- Primera setmana:
Fins a 8,99 Mtl …………………………………………………………………………......... 167,82
Des de 9 fins a 16,99 Mtl ………………………………………………………….…....
336,10
Des de 17 fins a 25,99 Mtl ………………………………………………..………….... 524,78
Des de 26 fins a 50 Mtl …………………………….................................................. 1.049,82
- A partir de 50 metres a la quota de l’últim interval s’afegirà el resultat de multiplicar el
nombre de metres que n’excedisquen els 50 per 2,23 i per 6.
- Les obres amb duració superior a una setmana tributaran per intervals setmanals (2, 3, 4, etc.
setmanes).
2. Per a la constitució dels depòsits que garantisquen el reintegrament de les despeses de
reconstrucció o reparació dels béns i instal·lacions, així com les indemnitzacions per danys
irreparables, es liquidarà d’acord amb els metres quadrats de reposició del treball realitzat. Per al
seu càlcul es multiplicarà la longitud de la rasa o cala sol·licitada per un ample estimat mínim de
0,5 metres i per l’import corresponent.
1. En voreres, calçades, terrenys sense pavimentar ……………………………….…
17,03 euros
2. En voreres, calçades, terrenys pavimentats ………………………………….….......
51,26 euros
3. En el cas que la quantia del depòsit resulte insuficient per a cobrir les despeses i indemnitzacions,
es girarà a l’interessat l’oportuna liquidació complementària pels drets a favor de l’Ajuntament
que no resulten coberts amb l’aplicació d’aquell depòsit.
4. Tarifa única per l’execució de cales per a la instal·lació de tiges de connexió de les instal·lacions
receptores de gas per part dels instal·ladors autoritzats:
a) Terrenys no pavimentats ………………………………………………………………….....
35,46 euros
b) Terrenys pavimentats …………………………………………………………………….......
44,29 euros
En els dos casos inclou la tarifa per concessió de l’autorització.

VII. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I SUPÒSITS DE NO-SUBJECCIÓ
Article 7
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb rang
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016 i es mantindrà en vigor fins que se n’acorde
la modificació o derogació.
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