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3.11 TAXA PER EXECUCIÓ OBRES EN DOMINI PÚBLIC 

 
 
Article 1r. Concepte 
1. De conformitat amb el que determina l'article 58 en relació amb l'article 20 i següents, ambdós de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i en virtut de la reordenació 
que establix el Títol II de la Llei 25/1998, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals, 
este Ajuntament fixa la taxa per execució d'obres realitzades en el domini públic municipal, que es 
regiran per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Subjectes passius 
Seran subjectes passius obligats al pagament de la taxa regulada en esta Ordenança les persones 
físiques o jurídiques, o entitats de l'article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals 
s'atorguen les llicències, o les que es beneficien o realitzen els aprofitaments, si es va procedir sense 
l'oportuna autorització. 
 
Article 3r. Tarifa 
La tarifa de la taxa regulada en esta Ordenança seran les següents: 

a) En general: 4,5 per cent del pressupost real de les obres, amb un mínim de 6,01 euros. 
b) Per a realització de guals i rebaixos de vorera: 

 Menys de 6 metres quadrats, 18,03 euros 
 Resta, 42,07 euros 

 
Article 4t. Fiança 
1. En garantia de la reposició correcta del domini públic municipal, els particulars, llevat que tinguen 
ja prestada una fiança per obra major que empare estes obres, hauran de prestar les fiances 
següents: 

a) Realització d'obres o instal·lacions en general: 15 per 100 del pressupost de les obres, amb 
mínim de 60,10 euros. 

b) Realització d'obres en el Cementeri municipal: 60,10 euros. 
c) Realització de guals i rebaixos de voreres: 60,10 euros. 

 
2. La fiança es tornarà una vegada finalitzades les obres, les instal·lacions i la reposició del domini 
públic al seu correcte estat, el que s'acreditarà per mitjà de certificat expedit pels Serveis Tècnics 
municipals. 
 
3. Si finalitzades les obres, o caducada la llicència, l'Ajuntament requerira efectuar la correcta 
reposició del domini públic i no l'efectuara en el termini que se li estipule, es procedirà a ordenar la 
reposició a càrrec seu, amb execució de la fiança prestada i la liquidació addicional, si s’escau. 
 
Article 5é. Normes de gestió 
1. De conformitat amb el que determina l'article 26.1 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 i de la fiança corresponent. 
 
No obstant això, les autoritzacions per a obres de connexió a les xarxes d'aigua i clavegueram es 
liquidaran una vegada hagen sigut concedides estes, però amb anterioritat al començament de les 
obres. 
 
2. Es prendrà com a base de càlcul de la present taxa el cost real i efectiu de les obres i 
instal·lacions, calculades d'acord amb les normes que s’especifiquen en el núm. 3 de l'article 4t de 
l'Ordenança de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
3. El depòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per a realitzar les obres, que només podran 
dur-se a terme quan s'obtinga la llicència. 
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4. La liquidació practicada s'elevarà a definitiva una vegada que recaiga una resolució sobre la 
concessió de la llicència; si esta fóra denegada, l'interessat podrà instar la devolució dels drets 
pagats i de la fiança constituïda. 
 
5. Es consideraran caducades les llicències si després de concedides transcorren 30 dies sense 
haver començat les obres. 
 
Una vegada iniciades estes, hauran de seguir sense interrupció. 
 
6. Quan es tracte d'obres que han de ser executades immediatament pels greus perjuís que la 
demora poguera produir (fugues de gas, fusió de cables, etc.), podran iniciar-se les obres sense 
haver obtingut l'autorització municipal amb obligació de sol·licitar la llicència i constituir la fiança dins 
de les 24 hores següents al començament de les obres i justificar la raó de la seua urgència. 
 
7. En el cas que, efectuada la reposició del paviment pel concessionari de la llicència, els serveis 
municipals, prèvies les comprovacions pertinents, estimen que les obres no s'han realitzat d'acord 
amb les exigències tècniques corresponents, l'Ajuntament podrà procedir a la demolició i la nova 
construcció de les obres defectuoses, i el concessionari de la llicència estarà obligat a satisfer les 
despeses que es produïsquen per la demolició, el farciment de les rases o la nova reposició del 
paviment. 
 
Article 6é. Exempcions 
No es concediran més exempcions en les taxes previstes en esta Ordenança que les que vinguen 
establides per precepte legal aplicable. 
 
Article 7é. Meritació 
La meritació de la taxa regulada en esta Ordenança naix en el moment de sol·licitar la llicència per a 
realitzar qualsevol classe d'obra en el domini públic municipal, o des que es realitze esta, si es va 
procedir sense autorització.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança 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 1999 i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
 
 


