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10 – TAXA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, D'OBERTURA DE SONDATGES O RASES A LA VIA 
PÚBLICA, AIXÍ COM DE LES VORADES I VORERES QUE S'HAGUESSIN MODIFICAT PER

A GUALS, I DANYS A L'ARBRAT I ESPAIS VERDS
2023

Article 1r. - Disposició general

1.- En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
pel servei de reposició de paviment asfàltic, d'obertura de sondatges o rases en la via pública, així com de les vorades i 
voreres que s’haguessin modificat per a guals, i danys a l'arbrat i espais verds, que hauria de realitzar per l'acció de 
tercers, i que es regirà per aquesta ordenança i, les seves normes s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 
2/2004.

2.- Serà objecte d'aquesta taxa, la reposició de paviment asfàltic de les rases obertes a la via pública que ha d'executar 
l'Ajuntament, i a la que es veuen obligats els particulars, com a conseqüència de l'obertura de rases realitzades per ells 
mateixos. Aquesta taxa és independent i compatible amb les quotes que procedeixin d'altres conceptes d'ocupació de 
béns d'ús públic municipal.

3.- Així també, són objecte d'aquesta taxa, la reposició de les voreres i vorades -que haguessin modificat al seu dia per 
facilitar mitjançant un rebaix l'accés de vehicles a una finca particular, quan el propietari vulgui donar-ho de baixa- en els 
casos següents:

a). Que el propietari de la finca afectada pel rebaix en qüestió, opti per no realitzar ell mateix l’obra de reposició i en 
sol·liciti, al seu càrrec, l’execució de l’obra per part de l’Ajuntament.

b). Quan havent estat requerit el propietari de la finca per a la reposició de la vorada i/o vorera, motivat pel cessament 
de l'ús del gual, hagués fet cas omís dins del termini concedit -que per norma general serà fins el 31 de desembre de 
l'any en curs- procedint-se a l'execució de la reposició d'ofici.

4.- També serà objecte d'aquesta taxa la reposició d'arbrat o qualsevol element considerat dins el patrimoni verd de 
Vilafranca del Penedès pels danys infligits per l'obertura de rases a la via pública o qualsevol altra acció contra el patrimoni 
degudament informada.

Article 2n. - Subjecte passiu

Estan obligats al pagament, les persones naturals o jurídiques titulars de la corresponent llicència d'obertura de rases, guals, 
obres o els danys infligits per accidents, i en cas d'aprofitament realitzat sense la preceptiva autorització, estaran 
solidàriament obligats al pagament, les persones beneficiades per l'aprofitament i les que materialment realitzin l'obertura 
de la rasa a la via pública o els guals, obres o danys infligits per accident o qualsevol altra acció contra el patrimoni 
degudament informada.

Article 3r. - Quantia

1.- Per a la determinació de l'import d'aquesta taxa en el cas de reposició de paviment asfàltic, es prendrà com a base 
l'exacció, el metre quadrat (m2) de paviment asfàltic que sigui necessari reposar com a conseqüència de l'obertura de 
rasa en terrenys d'ús públic o de la via pública.
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2.- El càlcul es farà en base a la realització d'un mínim de quatre rases per part de la Unitat Municipal de Serveis, motiu 
pel qual l'Ajuntament no executarà la reposició del paviment asfàltic fins que no s'hagi concedit aquest nombre de 
reposicions.

3.- La quota de la taxa per reposició de paviment asfàltic de rasa oberta es regularà de la forma següent:

a) Per cada reposició de paviment asfàltic de rasa oberta a la via pública, per m2.. .. 51 €

b) Quan la reposició del paviment asfàltic  d'una  rasa  es  realitzi  sobre  paviments
nous (fins a 2 anys d'antiguitat) la quota anterior s'incrementarà per m2 ...................... 13 €

4.- Per reposició de vorades i/o voreres, es prendrà com a base de l'exacció el metre quadrat (m2) de vorera o en el seu 
cas el metre lineal (ml) de vorada, que siguin necessaris reposar com a conseqüència de renunciar a l'ús d'un gual 
permanent rebaixat.

5.- La quota de la taxa per reposició de voreres i/o vorades es regularà de la forma següent:

a) Per cada reposició de vorera rebaixada, per m2...................................................... 62 €
b) Per cada reposició de vorada rebaixada, vorada .................................................... 34 €

6.- Per a la determinació de l'import de la taxa en el cas de reposició d'arbrat, es prendrà com a base per a l'exacció dels 
metres quadrats (m2) de verd afectat o la unitat arbòria malmesa que sigui necessari reposar com a conseqüència de 
l'obertura de rasa en terrenys d'ús públic o dels espais verds, els guals, les obres o els danys infligits per accidents.

La quota de la taxa per reposició de m2  de verd malmès es regularà de la forma següent: 
Segons informe tècnic valorat del Servei Municipal de Parcs i Jardins. Conseqüentment, l’import final dependrà en cada cas 
de la valoració de la despesa necessària per reparar l’espai  fins aconseguir retornar-lo a un nivell de qualitat similar al de la 
situació inicial.  La valoració, sempre que sigui possible atendrà als preus bàsics ITEC, i anirà en funció de les espècies a 
plantar, mida, característiques tècniques dels subministraments, plantacions, característiques i dimensions dels escocells, 
jardineres, parterres, així com possibles instal·lacions de reg afectades.

La quota de la taxa per reposició d'arbrat i arbustiva es regularà de la forma següent:
A les reposicions d’unitat arbòria i arbustiva s’hi aplicarà, sempre que sigui possible, la valoració segons fórmula de la Norma 
de Granada (Editada al juny de 2006 i corregida l’any 2007- ISBN 84-611-4225-X per la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos, i l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya).

Tanmateix, a banda del import de les reposicions, es podran aplicar les despeses corresponents al període de manteniment 
durant un any de les plantacions, des de la data de reposició.

7.- Els informes de valoració d’afectacions a l’arbrat o qualsevol element considerat dins el patrimoni verd de Vilafranca del 
Penedès es redactaran i regularan, amb caràcter general i sempre que sigui possible, mitjançant la valoració segons fórmula 
de la Norma de Granada (Editada al juny de 2006 i corregida l’any 2007- ISBN 84-611-4225-X per la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos, i l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya).

8.- Quan es donen les circumstàncies establertes en l’article 1r, punt 3b), la quota de la taxa serà el resultat d’aplicar 
l’import resultant dels punts anteriors, incrementat en un 30%.

Article 4t. - Meritació del tribut

1.- La meritació de la taxa es genera en el moment en el que es realitza l'acció que genera el deteriorament del bé públic; 
o el que és el mateix, que succeeix el fet que fa necessària una reposició. S'haurà meritat igualment la taxa quan s'hagi 
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concedit la corresponent llicència per part de l'Ajuntament, o des de que s’iniciï l'aprofitament, si s'ha procedit sense la 
preceptiva autorització.

2.- El contribuent podrà optar per realitzar la reposició del paviment, en aquest cas haurà de dipositar una fiança en 
l’Ajuntament que cobreixi l’import de la reposició, que li serà retornada passat, un any en el cas del paviment, si 
l’informe dels Serveis Tècnics és conforme amb l’obra executada.

En el cas d’afeccions al verd, arbrat, arbustiva i enfiladisses el contribuent no podrà optar per realitzar la reposició, 
sense perjudici del compliment de l’obligació de pagament segons informe tècnic de l’Ajuntament.

3.- El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria municipal o allà on estableixi 
l'Ajuntament.

Disposició Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El secretari
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El secretari,
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