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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER OBERTURA DE
SONDATGES O SÍQUIES A TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL
PAVIMENT O VORAVIES DE LA VIA PUBLICA
FONAMENT LEGAL I OBJECTE
Article 1. Conformement al que preveu l’article 58 amb relació a l’article 20.03
f), ambdós de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, l’Ajuntament de Calvià estableix el “Preu Públic per Obertura de Sondatge
o Síquies a Terrenys d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voravies de la
via pública”, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Serà obligatori per als beneficiaris, a més del pagament de les tarifes
pels aprofitaments indicats a l’article anterior, la reconstrucció, adob, reinstal.lació
per compte seu, dels paviments i voravies afectats per les obres. En cas contrari,
estaran obligats al pagament de les obres que a càrrec seu realitzi l’Ajuntament.
Article 3. La present exacció és independent i compatible amb les quotes que
pertoquin per altres conceptes d’ocupació de vol i sòl de la via pública.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 4.
1. Fet imposable. Està determinat per la realització de qualsevol dels
aprofitaments assenyalats per a l’article 1.
2. L’obligació de contribuir neix de la sol.licitud de qualsevol llicència per a obres
que impliquin remoguda del paviment de les calçades o voravies, sigui quin sigui
el seu objecte. En dites llicències s’hi farà constar el lloc de la remoguda.
3. Subjecte passiu. Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques, a
les quals els sigui atorgada l’autorització a què es refereix l’apartat anterior.
BASES
Article 5. La taxa per obertura de sondatges o síquies a la via pública o qualsevol
remoguda del paviment o voravies es liquidaran d’acord amb les següents
Tarifes
Euros*per metre
linial i dia
Obertura de síquies en general:

1r. A voravies pavimentades ...................................................6
2n. A voravies no pavimentades .............................................3
3r. A calçada de carrers pavimentats.......................................3
4t. A calçada de carrers no pavimentats .................................1,50
Quan l’ample de la síquia sigui més gros d’un metre, meritaran per metre quadrat
de l’obra al tipus abans assenyalat.
L’import dels drets a percebre per cada obertura de síquia serà com a mínim de 9
Euros (€).
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Article 6. Estaran exempts de la taxa pública l’Estat i la Comunitat Autònoma a
què aquest municipi pertany, pels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament
interessen la seguretat defensa nacional, i els serveis propis d’aquest municipi.
Article 7. La taxa es considerarà meritada des que neix l’obligació de contribuir i
es liquidarà per cada aprofitament sol.licitat o realitzat.
Article 8. Les quotes se satisfaran a la Caixa Municipal pels subjectes passius en
retirar l’oportuna llicència municipal.
PARTIDES FALLIDES
Article 9. Es consideraran partides fallides aquelles quotes que no s’hagin pogut
fer efectives pel procediment de constenyiment, per a la declaració del qual es
formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu el vigent Reglament
general de recaptació.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 10. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com
les sancions que corresponguin en cada cas, se sotmetrà al que disposen els
articles 77 i següents de la Llei general tributària.
APROVACIÓ
La present Ordenança Fiscal fou aprovada definitivament el 29 de desembre de
1998 i, amb la publicació prèvia al BOIB, en els termes prevists a l’article 17.4 de
la Llei 39/1998, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 1999. La seva
vigència continuarà fins que no sigui derogada o modificada.

