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ORDENANÇA COMPLEMENTÀRIA DE L’ORDENANÇA FISCAL MUNI CIPAL 
REGULADORA DE LES TAXES 

 
Article 1. Objecte 
 
Aquesta ordenança, que té naturalesa no fiscal, regula aquelles matèries de naturalesa no fiscal directament 
vinculades a la gestió dels serveis i a la gestió tributaria de les taxes municipals. 
 
Article 2. Serveis i activitats de recepció obligatòria 
 
1. Són serveis públics de recepció obligatòria: 
 

a. El clavegueram, quan aquest servei estigui establert. 
 
b. La recollida de residus urbans per als residus d’aquesta naturalesa, en els termes que figuren 
definits a la llei de residus vigent, per a totes les unitats cadastrals que tributin IBI en la modalitat 
urbana i es trobin edificats per vivendes o locals ocupats. 
 
c. La prestació del servei de conservació del recinte del cementiri. 
 
d. La prestació del servei de reposició del quitranat a les vies públiques, quan sigui necessari 
restaurar el paviment asfàltic per a actuacions dels particulars sobre el domini públic. 

 
2. La prestació de l’activitat administrativa de lliurament de distintius obligatoris es declara de recepció 
obligatòria en els supòsits següents: 
 

a. Llicències urbanístiques previstes als apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15 i 16 del reglament de 
disciplina urbanística d’edificació i enderroc, o comunicació que les substitueixi. 
 
b. Llicències d’autorització de guals. 
 

Article 3. Fiances  
 
1. A títol de mesures cautelars en els termes previstos per l’art. 72 de la llei sobre règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’exigiran fiances per les actuacions 
següents: 
 

a. Ocupacions i utilitzacions del domini públic que impliquin obres sobre el mateix domini. 
 
b. Prestació del servei de cessió del local del poliesportiu. 

 
2. Les fiances respondran: 
 

a. En els supòsits dels arts. 3.1.a i 3.1.b, dels danys que es causin al domini públic i responsabilitats 
de tota naturalesa que es derivin de la seva restauració a l’estat originari. 
 

3. Les garanties es retornaran a sol·licitud de l’interessat o d’ofici per ordre de l’alcalde, en els termes 
següents: 
 

a. En tot cas, la devolució requerirà acte administratiu que així ho disposi. 
 
b. En el supòsit de l’art. 3.1.a, la devolució es produirà previ informe dels serveis tècnics municipals 
que acreditin la restauració del domini públic al seu estat originari. 
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c. En el supòsit de l’art. 3.1.b, previ informe del responsable dels serveis que acrediti la restauració 
de les condicions de conservació i neteja del pavelló al seu estat originari. 

 
4. Les garanties es fixen en els quanties següents: 
 
a. En el supòsit de l’art. 3.1.a, serà la següent: 
 

 
a. Per cada metre linial de vorada ............................................. 15,63 € 
b. Per cada metre quadrat de vorera ........................................ 19,23 € 
c. Per cada metre quadrat de quitranat ..................................... 20,00 € 
d. Per obertura de rases i posterior terraplenat,  
    per metre quadrat .................................................................. 11,42 € 

 
Els altres materials o elements de la via pública afectats per les obres i no previstos entre els 
anteriors, es valoraran d’acord amb el preu de mercat dels mateixos en el moment de la seva 
reposició. 
 
b. En el supòsit de l’art. 3.1.b, la fiança serà de 180,30 €. 

 
Disposició Derogatoria 
 
Es derogen els preceptes no fiscals continguts en ordenances fiscals o de preus públics municipals. 
 
Aprovació de l'ordenança 
 
Aprovada inicialment pel Ple Municipal el dia 2 de novembre de 1998 i definitivament el dia 15 de desembre 
de 1998. 
 


