ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA COL·LOCACIÓ DE
CANONADES, FILS CONDUCTORS I CABLES A PALS O GALERIES DE
SERVEIS.

Article 1r.-Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'article 57, en relació amb l'article 20.30, ambdós
del Text Refós de la Llei, Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per col·locació de
canonades, fils conductors i cables a pals o a galeries de servei, que es regirà per la
present ordenança.
Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança qui es beneficiï
dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest ajuntament, als quals es refereix
l'article anterior.
Article 3r.- Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a
les tarifes contingudes a l'apartat següent, per a cada un dels
distints serveis o activitats.
2. Les tarifes d'aquesta taxa seran les següents:
Tarifa 1a.
- Per cada metre lineal o fracció d'element, qualsevol
sigui la seva classe, que s’instal·li a les galeries
municipals, a l'any .................................

0,15 euros

Tarifa 2a.
- Per cada pal de l'ajuntament utilitzat a l'any:
a) Si el pal és de fusta.....................
b) Pals de formigó ..........................
c) Torretes d'estructura metàl·lica i altre material.

2,70 euros
3,00 euros
4,80 euros

Tarifa 3a.
- Qualssevol altres serveis o activitats dels genèricament enunciats a l'article 1 de l'ordenança que l'Ens
Local presti o realitzi, per unitat y any ...........

1,80 euros

3. La quantia exigible per aquest preu públic tindrà, en tot cas,

caràcter anual i irreductible.
Article 4t.- Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
neix en el moment en què es concedeix l'autorització per a la
instal·lació dels elements als quals es refereix l'article 1r. en
els pals i galeries municipals.
2. El pagament de la dita taxa s'efectuarà en el moment de sol·licitar
l'oportuna autorització per ingrés directe a la Dipositaria
municipal o on establís l'Excm. Ajuntament, tenint aquest ingrés el
caràcter de dipòsit previ de conformitat amb el que disposa
l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, quedant
elevat a definitiu en concedir-se la llicència corresponent.
Article 5è.- Gestió
1. Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació del
servei al qual es refereix aquesta ordenança, presentaran en aquest
ajuntament l'oportuna sol·licitud, especificant la classe, longitud,
emplaçament i altres detalls necessaris per identificar els elements
a col·locar als pals i galeries.
2. El cost d’instal·lació i retirada dels elements no està comprès en
les tarifes i serà sempre de compte de les persones interessades.
3. Els beneficiaris dels serveis als quals es refereix la present
ordenança, en deixar d'utilitzar-los, estan obligats a formular
davant aquest ajuntament les oportunes declaracions de baixa, des
que el fet es produeixi i fins al darrer dia hàbil del mes natural
següent a aquell en què tingué lloc. Tals declaracions tindran
efecte a partir de l'exercici següent a aquell en què es formulin.
4. Perquè tingui efecte la declaració de baixa, s'haurà d'acreditar
davant aquest ajuntament que s'ha efectuat la retirada dels elements
instal·lats en pals i galeries.
DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió
del dia 21 de desembre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada en data 7 de
març de 2002, començarà a aplicar-se a partir de l' 1 de gener de 2002 i romandrà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

