18 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OBERTURA DE
SÍQUIES, SONDATGES I CALES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL,
INCLÒS CARRETERES, CAMINS I ALTRES VIES PÚBLIQUES LOCALS, PER A
LA INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ DE CANONADES, CONDUCCIONS I
ALTRES INSTAL·LACIONS, AIXÍ COM QUALSEVOL REMOCIÓ DEL
PAVIMENT O VORAVIES A LA VIA PÚBLICA.

ARTICLE 1. CONCEPTE.De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.A,
ambdós de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així
com a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i
Locals, i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per l’obertura de sèquies, sondatges i cales en terrenys d’ús
públic local, inclòs carreteres, camins i altres vies públiques locals, per a la instal·lació i
reparació de canonades, conduccions i altres instal·lacions, així com qualsevol remoció del
paviment o voravies a la via pública, el seguirà aplicant i es regirà per la present
Ordenança.
ARTICLE 2. OBLIGATS AL PAGAMENT.Serà obligat per els beneficiaris, a més del pagament de les tarifes pels
aprofitaments indicats a l'article anterior, la reconstrucció, reparació, reinstal·lació pel seu
compte, dels paviments i voravies afectats per les obres. En cas contrari, estaran així mateix
obligats al pagament de les obres que al seu càrrec realitzi l'Ajuntament.
Les obres sol·licitades podran ésser realitzades per l'interessat o per l'Ajuntament,
però sempre a càrrec del sol·licitant.
ARTICLE 3.
La present exacció es independent i compatible amb les quotes que procedeixen per
altres conceptes d'ocupació del vol i sòl de la via pública.
ARTICLE 4. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
1. Fet imposable.- Està determinat per la realització de qualsevol dels aprofitaments
senyalats per l'Article 1er.
2. L'Obligació de contribuir neix de la sol·licitud de qualsevol llicència per obres
que impliquin remoció del paviment de les "calzadas" o voravies, sigui quin sigui els seu
objecte. En dites llicències se ferà constar el lloc de la remoció.
3. Subjecte Passiu.- Estan obligades al pagament les persones naturals o jurídiques,
a les quals sigui concedida l'autorització a que es refereix l'apartat anterior.

ARTICLE 5.- BASES I TARIFES.
Els preus públics per l’obertura de síquies, sondatges i cales a la via pública o
qualsevol remoció del paviment o voravies se liquidaran d'acord amb la següent Taula:

TARIFA
Apertura de siquies en general:
Plaça Major
Pl.Miquel Capllonch
Passeig Anglada Camarassa
Passeig Vora Mar
Carrers Vianants
Resta Carrers

€ per metre
lineal i dia
2,25 €
2,04 €
5,62 €
3,70 €
2,55 €
1,71 €

Quan l'ample de la síquia sigui major d'un metre, liquidaran per metre quadrat de
l'obra al tipus anteriorment senyalat.
ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ.
De conformitat amb el que preveu l'article 47.1 de la Llei 39/1988, del 28 de
desembre, i amb el fi de garantir en tot cas els drets de l'Administració, perquè pugui ser
admesa a tràmit qualsevol sol.licitud de llicència s'hi haurà d'adjuntar un justificant del
dipòsit previ d'aquesta taxa.
La liquidació del dipòsit previ es practicarà tenint en compte les dades formulades
per l'interessat.
El dipòsit provisional no causarà cap dret i no faculta la realització de les obres, que
només es podran dur a terme quan s'obtingui la llicència.
La liquidació practicada d'acord amb les normes anteriors, s'elevarà a definitiva un
cop recaigui resolució sobre la concessió de la llicència, i si aquesta fos denegada,
l'interessat podrà demanar que li tornin els drets pagats.
Es consideraran caducades les llicències si després de concedir-les transcorren
trenta dies sense haver començat les obres. Un cop iniciades, hauran de seguir sense
interrupció.
Quan es tracti d'obres que han de ser executades immediatament pels greus
perjudicis que la demora podria produir (fugues de gas, fusió de cables, etc.), les obres es
podran iniciar sense haver obtingut l'autorització municipal amb l'obligació de sol.licitar la
llicència dins les vint-i-quatre hores següents al començament de les obres i justificar la raó
de la seva urgència.

Quan no es tracti de l'obertura de cales per a la connexió d'aigua, la reparació del
paviment o terreny remogut anirà, en tot cas, exclusivament a càrrec i compte de qui se
n'hagi beneficiat. Com garantia que l'interessat ha procedit a la perfecta reparació d'aquests,
per poder tramitar la sol·licitud haurà d'acreditar haver constituït la corresponent fiança. Si
la garantia constituïda no és suficient per cobrir el total de les obres a executar, l'interessat
abonarà la diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal.
El farciment o massissat de síquies i la reposició del paviment haurà de ser
efectuada per l'Ajuntament o, quan això no sigui possible, pel concessionari, en aquest
darrer cas s'haurà de fer constar aquesta circumstància en el document de la llicència o en el
volant d'urgència que sigui precís utilitzar.
En el cas que, efectuada la reposició del paviment per part del concessionari de la
llicència, els serveis municipals estimin, després de les comprovacions pertinents, que les
obres no s'han efectuat 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 produeixin per la
demolició, ompliment de síquies i nova reposició del paviment.
La Secció Tècnica Municipal corresponent, comunicarà a l'Administració de
Rendes el termini concedit per a la utilització de la cala en cada cas. Si transcorregut el
termini autoritzat aquesta continuàs oberta, o no quedi totalment reparat el paviment i en
condicions d'ús normal, es liquidaran nous drets, d'acord amb la Tarifa, sens perjudici de les
sancions que pugui imposar l'Alcaldia.
ARTICLE 7. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
1. L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el
moment de sol·licitar la llicència pe efectuar qualsevol tipus d'obra a la via pública, o des
del moment que es realitzi, si es procedeix sense autorització.
2. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe a la Tresoreria Municipal o
a on estableixi l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del
moment que l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma hagin rebut l'acord
d'aprovació definitiva, i es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener de 2000; romandrà
en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA.-

Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 162 de dia 30 de desembre de 1999
Pollença, 2 de gener de 2000
La secretària,

