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ORDENANÇA NÚM. 5.2 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZA CIÓ D'OBRES A LA VIA 
PÚBLICA SOL·LICITADES PELS PARTICULARS  

 
Article 1r.- Concepte 
 
1. De conformitat amb el que preveu preveuen els articles 41 i següents del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei de 
realització d'obres a la via pública sol·licitades pels particulars. 
 
2. Les obres esmentades a l'apartat anterior podran consistir en: 
 
- Obres de construcció, modificació o supressió de guals. 
- Obres de connexió a les xarxes de clavegueram. 
- Obres de reparació de rasa defectuosa de ramal de connexió. 
 
3. Un cop presentada tota la documentació necessària, i en el cas que la realització de les 
obres no estigui subjecta a l'obtenció de qualsevol altra autorització municipal, els serveis de 
l'Ajuntament procediran a l'execució de les obres, en el termini màxim d'un mes. 
 
Article 2n.- Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin la prestació d'aquest servei. 
 
Article 3r.- Naixement de l'obligació 
 
L'obligació de pagar el preu públic neix en el moment de sol·licitar la prestació del servei. 
 
Article 4t.- Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat per aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes 
que es detallen a continuació. Aquests preus inclouen el 21 % de l’impost sobre el valor 
afegit (IVA). 
   
a) Modificació o construcció de guals 

 
• Vorera d’amplada inferior a 1,40 metres, gual amb vorada tipus H de 20 cm 

 
Amb vorada de formigó i vorera de panot, fins a 4 metres de longitud 933,05 € 
Amb vorada de formigó i vorera de panot, per cada metre o fracció que 
superi els 4 metres. 233,25 € 
Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 4 metres de longitud 1.007,70 € 
Amb vorada de formigó cm i vorera de lloses de formigó o panots 
especials, per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 251,90 € 
Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural, fins a 4 metres de 
longitud. 1.873,65 € 
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Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural, per cada metre o 
fracció que superi els 4 metres 468,45 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot, fins a 4 metres de longitud 1.048,20 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot, per cada metre o fracció que 
superi els 4 metres. 262,10 € 
Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 4 metres de longitud 1.123,30 € 
Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panots especials, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 

280,85 € 
Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural, fins a 4 metres de 
longitud 1.987,20 € 
Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural, per cada metre o 
fracció que superi els 4 metres 496,75 € 

 
 
 

• Vorera d’amplada igual o superior a 1,40 i inferior a 2,20 metres, gual tipus 
Barcelona de 40 cm. 

 
Amb vorada de formigó i vorera de panot, fins a 4 metres de longitud 1.725,80 € 
Amb vorada de formigó i vorera de panot, per cada metre o fracció que 
superi els 4 metres. 431,45 € 
Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 4 metres de longitud 1.835,35 € 
Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panots 
especials, per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 458,80 € 
Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural, fins a 4 metres de 
longitud. 3.095,65 € 
Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural, per cada metre o 
fracció que superi els 4 metres 773,85 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot, fins a 4 metres de longitud 1.760,55 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot, per cada metre o fracció que 
superi els 4 metres. 440,15 € 
Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 4 metres de longitud 1.869,95 € 
Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panots especials, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 467,60 € 
Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural, fins a 4 metres de 
longitud 3.129,10 € 
Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural, per cada metre o 
fracció que superi els 4 metres 782,25 € 
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• Vorera d’amplada igual o superior a 2,20 metres, gual tipus Barcelona de 60 cm 
 

Amb vorada de formigó i vorera de panot fins a 3 m d’amplada i fins a 
4 metres de longitud 1.894,70 € 
Amb vorada de formigó i vorera de panot fins a 3 m. d’amplada, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres de longitud 473,70 € 
Amb vorada de formigó i vorera de panot de més de 3 m d’amplada, 
per cada metre quadrat  o fracció que superi els 3 metres d’amplada 89,25 € 
Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 3m. d’amplada i fins a 4 metres de longitud 2.037,80 € 
Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panots 
especials fins a 3 m. d’amplada, per cada metre o fracció que superi 
els 4 metres de longitud. 509,45 € 
Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panots 
especials de més de 3 m. d’amplada, per cada metre quadrat o 
fracció que superi els 3 metres d’amplada. 104,15 € 
Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural de fins a 3 m 
d’amplada i fins a 4 metres de longitud. 3.696,15 € 
Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural de fins a 3 m 
d’amplada, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 924,00 € 
Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural de més de 3 m 
d’amplada, per cada metre quadrat o fracció que superi els 3 metres 
d’amplada 276,95 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot fins a 3 m d’amplada i fins a 4 
metres de longitud 2.104,55 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot fins a 3 m. d’amplada, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres de longitud 526,10 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot de més de 3 m. d’amplada, 
per cada metre quadrat  o fracció que superi els 3 metres d’amplada 89,25 € 
Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 3m. d’amplada i fins a 4 metres de longitud 2.247,75 € 
Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panots especials 
fins a 3 m. d’amplada, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres de longitud. 561,90 € 
Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panots especials 
de més de 3 m. d’amplada, per cada metre quadrat o fracció que 
superi els 3 metres d’amplada. 104,15 € 
Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural de fins a 3m 
d’amplada i fins a 4 metres de longitud. 3.906,45 € 
Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural de fins a 3 m. 
d’amplada, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 976,60 € 
Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural de més de 3 m. 
d’amplada, per cada metre quadrat o fracció que superi els 3 metres 
d’amplada 276,95 € 
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b) Supressió de guals 

• Supressió de guals amb vorada deprimida. 
 

Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 889,55 € 
Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de panot, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres. 222,35 € 
Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 999,00 € 
Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 249,70 € 
Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud. 2.259,22 € 
Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 564,80 € 
Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 918,20 € 
Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 229,55 € 
Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm  i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 1.045,85 € 
Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 261,50 € 
Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud 2.492,90 € 
Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 623,25 € 

 
• Supressió de guals amb vorada bisellada tipus H de 20 cm. 

 
Amb vorada bisellada de formigó  de 20 cm. i vorera de panot, fins a 
4 metres de longitud 512,65 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de panot, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres. 128,15 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 543,70 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 135,95 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud. 887,10 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 221,80 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 618,95 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de panot, per cada 154,80 € 
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metre o fracció que superi els 4 metres. 
Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 645,75 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 161,40 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud 953,40 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 239,15 € 

 
 

• Supressió de guals amb vorada bisellada tipus Barcelona de 40 cm. 
 

Amb vorada bisellada de formigó  de 40 cm. i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 593,15 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 148,25 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 634,95 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 158,70 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud. 1.118,75 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 279,65 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 717,65 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 179,45 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de lloses de formigó 
o panot especial fins a 4 metres de longitud 759,45 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de lloses de formigó 
o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 189,85 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud 1.243,25 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 310,90 € 

 
• Supressió de guals amb vorada bisellada tipus Barcelona de 60 cm. 

 
Amb vorada bisellada de formigó  de 60 cm. i vorera de panot, fins a 
4 metres de longitud 667,50 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm i vorera de panot, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres. 166,75 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 720,65 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de lloses de 180,20 € 
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formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 
Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud. 1.342,65 € 
Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 335,70 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 791,60 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 197,85 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 841,05 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 210,20 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud 1.467,30 € 
Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 366,85 € 

 
Aquests preus públics corresponents a la construcció, modificació i supressió de guals no 
inclouen en cap cas la modificació d’elements de mobiliari urbà com poden ser bancs, 
papereres, punts de llum, semàfors, etc., que en cada cas s’hauran de valorar apart i el seu 
cost l’haurà d’assumir el sol·licitant. 
 
c) Construcció de ramal de connexió a la xarxa de clavegueram amb tub de PVC de 25 cm. 
de diàmetre: 
   
Unitat de ramal de connexió fins a 5 ml 1.619,30 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 323,80 € 

 
d) Construcció de ramal de connexió a la xarxa de clavegueram amb tub de PVC de 25 cm. 
de diàmetre, realitzada en dies festius: 
   
Unitat de ramal de connexió fins a 5 ml 1.955,00 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 390,80 € 

 
e) Construcció de ramal de connexió a la xarxa de clavegueram amb tub de PVC de 31,5 cm. 
de diàmetre: 
   
Unitat de ramal de connexió fins a 5 ml 1.802,30 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 360,50 € 

 
f) Construcció de ramal de connexió a la xarxa de clavegueram amb tub de PVC de 31,5 cm. 
de diàmetre, realitzada en dies festius: 
   
Unitat de ramal de connexió fins a 5 ml 2.092,70 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 418,55 € 
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g) Reparació de rases de ramals de connexió a la xarxa de clavegueram. 
    
Reparació de rasa de ramal de connexió en calçada fins a 3,5 m de 
longitud 600,55 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional  186,20 € 
Reparació de rasa de ramal de connexió en vorera fins a 2 m de longitud 449,10 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 224,55 € 

   
 
h) Reparació de paviment vorera: 
 
Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de vehicles 
amb base reforçada de 15 cm de formigó i paviment de panot tipus 4 
pastilles 126,85 €/M2 
Reparació de paviment de vorera amb base normal de 10 cm de formigó 
i paviment de panot tipus 4 pastilles 122,10 €/M2 
Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de vehicles 
amb base reforçada de 15 cm de formigó i paviment de lloses 
prefabricades de formigó o panots especials 137,60 €/M2 
Reparació de paviment de vorera amb base normal de 10 cm de formigó 
i paviment de lloses prefabricades de formigó o panots especials 132,80 €/M2 
Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de vehicles 
amb base reforçada de 15 cm de formigó i paviment especial de pedra o 
similar 310,35 €/M2 
Reparació de paviment de vorera amb base normal de 10 cm de formigó 
i paviment especial de pedra o similar 305,60 €/M2 

 
Article 5è.- Normes sobre gestió 
 
Els escrits i documents que es presentin a l'Administració municipal i que sol·licitin la prestació 
del servei hauran d'anar acompanyats del resguard que demostri que l'import total del preu 
públic establert a l'article 4 ha estat ingressat a la caixa municipal, d'acord amb el que preveu 
l'article 46 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'article 6 de l'Ordenança general municipal de preus 
públics. 
 
 
Article 6è.- 
 
1. En el supòsit que el particular vulgui fer ell mateix les obres esmentades a l'article 1.2, ha de 
dipositar una fiança en metàl·lic equivalent a l'import de l'obra d'acord amb les tarifes indicades 
a l'article 4t. 
 
Quan les obres consisteixin únicament a fer una cata a la vorera per connectar-se a un ramal 
de connexió existent o procedir a la neteja del ramal de connexió, aquesta fiança es reduirà al 
30% del seu import. 
 
El pagament d'aquest preu públic o la constitució de la fiança són independents del pagament 
que correspongui pel concepte de taxa per llicències urbanístiques. 
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2. El retorn de la fiança es farà efectiu un cop finalitzada l'obra, amb informe favorable previ 
dels serveis tècnics municipals i un cop transcorregut un termini de garantia de 2 mesos des de 
la comunicació, per part de l'interessat, del final d'obra. 
 
 
Article 7è.-  
 
Si abans de la prestació efectiva del servei, l'interessat renuncia a la sol·licitud o desisteix, 
l'import pagat es retornarà íntegrament al sol·licitant, amb dipòsit previ de la fiança prevista a 
l'article 6è, excepte en el supòsit que l'interessat renunciï també a l'execució de l'obra. 
 
 
 
 
Article 8è.-  
 
Si per causes no imputables a l'obligat al pagament, el servei públic no es presta, l'import 
dipositat es retornarà íntegrament al sol·licitant. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 5 de novembre de 2013 i, definitivament el dia 23 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de modificar-la o derogar-la. 

 


