
PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 14, 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OBERTURA DE RASES EN TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC I REMOCIÓ DE PAVIMENT

En relació a l’Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per l’obertura de rases en 
terrenys d’ús públic i remoció de paviment, atès l’informe de secretaria sobre el 
procediment a seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la tramitació establerta 
legalment, es proposa al Ple que adopti els següents

Acords:

1. Eliminar el punt 6 de l’article 4 d’aquesta Ordenança. 

2. Afegir l’article 4 bis, que ha de quedar redactat de la manera següent:

<< Article 4 bis. Restabliment del domini públic.

1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial per l’obertura de sondatges o rases 
en terrenys d’ús públic comporti la destrucció o el deteriorament de paviments, voravies, 
parets o qualsevol altre element de domini públic local, la  persona beneficiària, a més del 
pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, està obligada a la reparació, la 
reconstrucció i el restabliment de la seva situació inicial.

2. El restabliment s’ha d’efectuar amb el mateix tipus de material destruït i s’han de 
preveure en el projecte tècnic corresponent amb detall de les actuacions previstes i el seu 
pressupost.

En els supòsits que s’autoritzi l’execució d’una síquia en la totalitat del traçat longitudinal 
d’un carrer, la persona interessada resta obligada a dur a terme les reparacions 
corresponents de l’asfalt i paviment per la meitat de l’amplària del carrer, agafada des de 
l’eix central i per tota la longitud objecte de la síquia.

Si l’objecte de la síquia és l’eix central del carrer, la persona interessada està obligada a 
restaurar l’asfalt per la totalitat de la via.

En els supòsits d’execució de síquies per a escomeses de serveis, la persona interessada 
resta obligat a restaurar l’asfalt i el paviment en una amplària d’1 metre per cada banda 
agafada des de l’eix central de la síquia que té sentit perpendicular a la via pública.

3. El restabliment s’ha de dur a terme de forma immediata una vegada executades les 
conduccions i a plena satisfacció dels serveis municipals, que n’han d’emetre l’informe 
corresponent al respecte. 

4. Per garantir el compliment d’aquesta obligació, la persona beneficiària ha de constituir 
una fiança per l’import i les condicions que es determinen en l’article 6 d’aquesta 
Ordenança. En cas d’incompliment, i amb el requeriment previ per escrit a la persona 
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beneficiària, l’Ajuntament estarà facultat per realitzar-ne l’execució subsidiària a costa de 
la fiança dipositada.

5. En el cas d’execució subsidiària, si el cost de restabliment definitiu és superior a la 
fiança dipositada, l’Ajuntament ha d’emetre la liquidació corresponent per l’excés d’aquest 
cost de restabliment. 

6. Si els danys són irreparables, l’Ajuntament ha de ser indemnitzat per una quantia igual 
al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.

7. L’Ajuntament no pot condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i el 
reintegrament a què es refereix aquest apartat.

8. Prèviament a la pavimentació d’una via pública per part de l’Ajuntament, se n’ha 
d’informar les companyies concessionàries dels serveis públics de comunicacions, 
electricitat, gas i la resta de persones físiques i jurídiques afectades per canalitzacions o 
pals de sosteniment, perquè adeqüin les seves instal·lacions. Si un cop acabades les obres 
de pavimentació, aquestes es veuen afectades per l’obertura de sondatges o rases en un 
termini de cinc anys, les persones sol·licitants hauran d’abonar les taxes indicades en 
l’article 6 amb un recàrrec del 200 per 100.>>

3. Afegir els apartats 2 i 3 a l’article 6è, que ha de quedar redactat de la manera següent:

<< Article 6. Quota tributària i import de la fiança.

1. La quantia de la taxa s’ha de calcular d’acord amb els conceptes i els imports que es 
determinen a continuació:

Concepte Euros
Mínim per llicència                 50,07
Primer metre lineal                     61,99
Metres restants                      30,12
                         
2. L’import de la taxa és independent del reintegrament del cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives.

3. La quantia de la fiança que la persona beneficiària ha de prestar per restablir el 
domini públic s’ha de fixar en base al preu d’execució material del restabliment previst 
en el pressupost del projecte tècnic presentat, d’acord amb el que disposa l’article 4 bis, 
apartat 2, d’aquesta Ordenança.>>

4. Modificar l’article 7.1, que ha de quedar redactat de la manera següent:

<< Article 7. Acreditament



1. La taxa i la constitució de fiança de restabliment del domini públic s’ha 
d’acreditar quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén 
que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta fou sol·licitada.>>
 

5. Afegir els apartats 4 i 5 a l’article 9è, que ha de quedar redactat de la següent manera:

<< Article 9. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació.

2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a l’aprofitament especial, s’ha 
de presentar, degudament emplenat, l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal competent els elements 
de la declaració a fi que el personal municipal competent presti l’assistència 
necessària per determinar el deute.

3. S’ha d’expedir un abonaré a la persona interessada per tal que pugui satisfer la 
quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats 
en el propi abonaré.

4. La persona sol·licitant està obligada a dipositar la fiança que respongui al 
restabliment del domini públic afectat. Aquesta fiança s’ha de dipositar 
prèviament a la concessió de la llicència i el seu import ha de ser el que disposa 
l’article 6 d’aquesta Ordenança.

5. Si el restabliment del domini públic és informat favorablement pels serveis 
tècnics municipals, la fiança s’ha de mantenir durant el termini d’un any en 
garantia de l’execució correcta de la reposició i, transcorregut aquest termini, s’ha 
de retornar a la persona beneficiària amb l’informe favorable previ del servei 
municipal corresponent.>>

6. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la 
manera següent:

<<Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2021 i ha de ser vigent fins 
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les  
Hisendes locals>>



7. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i 
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la 
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè 
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació. 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, s’ha de 
considerar aprovada definitivament sense la necessitat d'acord exprés del Ple.


