Ajuntament d’Argentona 2016
Ordenança fiscal número 51 reguladora de la taxa per la col·locació de
canonades, fils conductors i cables en pals o en galeries de serveis
Article 1r.- De conformitat amb el que es preveu als articles 58 i 20.4.k) 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, les persones o
entitats a favor de les quals s´atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de
l´aprofitament, si és que es va procedir sense l´autorització corresponent, a que es
refereix l’article 1er.
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 cada un dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes d´aquesta taxa seran la que figuren a l´annex de tarifes.
Article 4rt.- Obligació de pagament.
L´obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, quan s’inicïi
l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entendrà que
coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa fos sol.licitada.
b) Quan es tracti de concessions d´aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el
primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti d´autoritzacions de nous aprofitaments o d´aprofitaments amb una
durada limitada, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on estableixi
l´Ajuntament, i de conformitat amb els terminis establerts en el Reglament General de
Recaptació.
b) Quan es tracti d´autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una durada
limitada, una vegada s´hagin inclòs en els padrons o matrícules corresponents d´aquest
preu públic, per semestres naturals en les oficines de la recaptació municipal, dins el
període establert en el calendari fiscal de l'exercici corresponent.
Article 5è.- Gestió.
1. Les persones físiques o jurídiques interessades en l’ocupació a que 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 en 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 de l’ocupació a que es refereix aquesta ordenança, quan deixin
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d´utilitzar-los, estan obligats a formular davant d´aquest municipi les declaracions de
baixa oportunes, des del moment que el fet es produeixi i fins l´últim dia hàbil del mes
natural següent al mes en que va tenir lloc. Aquestes declaracions tindran efectes a
partir de l´exercici següent a aquell en que 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 entrarà en vigor a partir del 1er. de gener de 1999 i serà vigent
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.
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ANNEX TARIFES
Taxa per la col·locació de canonades, fils conductors i cables en pals o en galeries de
serveis.
Tarifa primera:
Per cada metre lineal o fracció d’element, sigui quina sigui la seva classe, que s’instal·li
a l’any en les galeries
3,005061 euros
Tarifa segona:
Per cada pal utilitzat a l’any:
a) Si el pal és de fusta
b) En pals de formigó
c) En torretes d’estructura metàl·lica o un altre material

6,010121 euros
9,015182 euros
12,020242 euros

La quantitat exigible per aquesta taxa tindrà, en qualsevol cas, caràcter anual i
irreduïble.
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