ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PER LA COL·LOCACIÓ DE CANONADES,
FILS CONDUCTORS I CABLES EN PALS O EN
GALERIES DE SERVEI

ARTICLE 1r. CONCEPTES.De conformitat amb el que es preveu a la Llei 25/1998 de 15 de juliol de modificació
del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic. Modificació de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Municipi estableix la taxa per la col·locació
de canonades, fils conductors i cables en pals o en galeries de servei, que es regirà
per aquesta ordenança.
ARTICLE 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT.Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn del serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l’article anterior.
ARTICLE 3r. QUANTIA.1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l’annex, per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
2.- Les tarifes de la taxa seran les que figuren en l’annex.

ARTICLE 4t. OBLIGACIÓ DEL 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 a què es
refereix l’article 1 en els pals i galeries.
2.- El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment que es retiri l’autorització
corresponent i les successives anuals.
ARTICLE 5è. GESTIÓ.1.- Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació de servei a què es
refereix aquesta ordenança presentaran davant d’aquest municipi la sol·licitud
oportuna, i especificaran la classe, la longitud, l’emplaçament i altres detalls necessaris
per identificar els elements que s’han de col·locar en els pals i les galeries.
2.- El cost d’instal·lació i retirada dels elements no s’inclou en les tarifes i aniran
sempre a càrrec dels interessats.
3.- Els beneficiaris dels serveis a què es refereix aquesta ordenança, quan deixin
d’utilitzar-los, estan obligats a formular davant d’aquest municipi les declaracions de
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baixa oportunes, des del moment que el fet es produeixi i fins l’últim dia hàbil del mes
natural següent al mes en què va tenir lloc. Aquestes declaracions tindran efectes a
partir de l’exercici següent a aquell en què es formulin.
4.- Perquè la declaració tingui efecte s’haurà d’acreditar davant d’aquest municipi que
s’ha efectuat la retirada dels elements instal·lats en pals i galeries.

DISPOSICIÓ FINAL.Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província (núm.28 de 24 de febrer de 2007) i començarà a aplicarse a partir del dia 1 de gener de 2007. El seu període de vigència es mantindrà fins
que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA.Aquesta Ordenança que consta de CINC articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament
en sessió celebrada el 12 de desembre de 2006.

ANNEX DE TARIFES.TAXA PER LA COL·LOCACIÓ DE CANONADES, FILS CONDUCTORS I CALBES
EN PALS O EN GALERIES DE SERVEI
TARIFA PRIMERA.Per cada façana sense canonades.................................................... 13,81 euros any
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