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 DE LES VORERES 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 

r 

Article 2n.- Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilitza a de 
ol remoguda del paviment o de les voreres en la via 

cle 6 

Article 3r.- Subjectes passius 

 es 

er estaran obligats a designar un representant amb 
domicili en territori espanyol i comunicar la desig

Article 4t.- Responsables i Successors. 

administratiu, en els termes previstos a la Llei Ge

 i 
entitats sense personalitat, en els termes previsto ral. 

cals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 
rticle 1 

 que explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
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ls conceptes i els imports que es determinen a 

a

s per reparar avaries, per a noves preses, etc., 

que han deteriorat els particulars o per a 
aries, noves preses, etc., fins a un metre 

II Apro

es pels particulars, per cada metre quadrat o 

de gas, electricitat, revestiments, etc., per cada 

b) Obertura de cales o rases per realitzar de cales o rases per realitzar noves preses de gas, 
electricitat, aigua, estesa de cables o canonades, 
les que ja existeixen com aixecar canonades, condem

les tarifes consignades en els dos apartats 

1. Vorera: 
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III.2. Varis

/ud. 

ud. 

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior,
ir al gaudiment dels aprofitaments especials regulats a 

e la taxa. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Mu
r a determinar el deute. 

e que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en 
el termini de deu dies, en els llocs de pagament in

Pel que respecta a les infraccions i sancions tribu a 

General. 
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ribut han estat delegades total o parcialment en la 
articles anteriors seran aplicables a les actuacions 

a 
 dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 

compliment de les obligacions formals i materials d

uals 
a que han delegat les seves facultats en la 

de 
var determinades actuacions singulars de 

iquidacions per determinar els deutes tributaris o 

n 
convenient. 

 normes posteriors 

 

4 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 18 de desembre de 2013, 

expressa. 


