TAXA SOBRE RIELS, PALS, CABLES, CADIRETES, CAIXES D’AMARRATGE,
DE DISTRIBUCIÓ O DE REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A VENDA
AUTOMÀTICA I ALTRES D’ANÀLEGS QUE S’ESTABLEIXIN SOBRE LA VIA
PÚBLICA O S’HI PROJECTIN
FONAMENT LEGAL I OBJECTE
Article 1
De conformitat amb el que es disposa en l’article 208.11 del Reial decret legislatiu
781/86, de 18 d’abril, es modifica la taxa sobre riels, pals, cadiretes, cables, caixes
d’amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a venda automàtica i
altres d’anàlegs, que s’estableixin sobre la via pública o s’hi projectin.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 2
1. Fet imposable
Està constituït per la realització de qualsevol aprofitament amb els elements
assenyalats per l’article precedent.
2. Obligació de contribuir
Aquesta neix per l’atorgament de l’oportuna llicència municipal que autoritza tal
aprofitament, o des que efectivament es realitzi, si es fes sense l’oportuna
autorització.
3. Subjecte passiu
Estan obligats a pagar:
a) Les persones naturals o jurídiques que siguin titulars de les llicències.
b) Les persones naturals o jurídiques que efectivament ocupin sòl, projectura o
subsòl de la via pública.
BASES I TARIFES
Article 3
Es prendrà com a base la següent exacció:
1. En els aprofitaments que es caracteritzin per l’ocupació del terreny:
a) Per ocupació directa del sòl: el valor de la superfície del terreny ocupat per
l’aprofitament i les seves instal·lacions accessòries.
b) Per ocupació de la volada: el valor de la superfície de la via pública sobre la
qual es projectin els elements constitutius de l’aprofitament.
c) Per ocupació del subsòl: el valor de la superfície del terreny alçat sobre
l’aprofitament i les seves instal·lacions accessòries.
2. En els aprofitaments que consisteixin en la instal·lació o col·locació d’elements
aïllats, quan la superfície ocupada, alçada o projectada per cada element no
excedeixi d’un metre quadrat: el nombre d’elements aïllats o col·locats.
3. En els aprofitaments constituïts per l’ocupació de la volada o subsòl, per cables:
els metres lineals de cadascun.
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Article 4
L’expressada exacció municipal es regularà amb la següent:
TARIFA
conceptes
unitat de deute
euros
__________________________________________________________________
Riels
Pals de ferro
Pals de fusta
Cables
Cadiretes
Caixes d’amarratge
de distribució o de
registre

anual, cada pal
anual, cada pal
anual, m lineal
anual, cadascuna

3
1’50
0’0075
1’20

anual, cadascuna

0’60

__________________________________________________________________
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Article 5
1. Anualment es formarà un padró en el qual figuraran els contribuents afectats i
les quotes respectives que es liquidin per aplicació de la present Ordenança, el
qual serà exposat al públic durant quinze dies a efectes de reclamacions amb
anunci previ en el butlletí oficial de la província i per pregons i edictes en la
forma acostumada a la localitat.
2. Transcorregut el termini d’exposició al públic, l’Ajuntament resoldrà sobre les
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el padró que servirà de
base per als documents cobratoris corresponents.
Article 6
Les baixes s’hauran de cursar, com a tard, el darrer dia laborable del respectiu
període, perquè tenguin efectes a partir de l’endemà. Els qui incompleixin tal
obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.
Article 7
Les altes que es produeixin dintre de l’exercici tindran efectes des de la data en què
neixi l’obligació de contribuir, i l’Administració procedirà a notificar als subjectes
passius la liquidació corresponent a l’alta en el padró, amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació dels terminis i
organismes en què hauran de ser interposats. I
c) Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.
Article 8
Les quotes corresponents a aquesta exacció seran objecte de rebut únic, qualsevol
que sigui el seu import, és a dir, de pagament anual.
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Article 9
Les quotes liquidades i no satisfetes dintre del període voluntari i la seva pròrroga,
es faran efectives per la via de constrenyiment, d’acord amb el vigent Reglament
general de Recaptació i el Reglament d’hisendes locals.
Article 10
1. Quan es tracti d’aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
serveis, que afectin la generalitat o una part important del veïnat, es podrà
concertar amb dites empreses la quantitat a satisfer, prenent per base el valor
mitjà dels aprofitaments, que s’estableix en l’1,5% dels ingressos bruts que
obtenguin dites empreses dintre del terme municipal.
2. Els subministraments d’aigua, gas i electricitat per al servei públic no seran
tinguts en compte en el càlcul de l’ingrés brut, base per a la fixació del valor
mitjà de l’aprofitament.
PARTIDES FALLIDES
Article 11
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no
s’hagin pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració
del qual es formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el previngut en el vigent
Reglament general de Recaptació.
DEFRAUDACIÓ I PENALITAT
Article 12
Es consideraran defraudadors, d’acord amb l’article 758 i següents, de la Llei de
règim local, els que sense el pagament dels corresponents drets utilitzin el sòl, la
volada o el subsòl de la via pública amb els mitjans assenyalats en aquesta
Ordenança.
L’Alcaldia castigarà les defraudacions amb multes de fins al doble de la quantitat
defraudada de pessetes i pagament dels drets defraudats.
VIGÈNCIA
La present Ordenança, una vegada autoritzada per la superioritat, regirà a partir de
l’exercici de 1981 i successius, fins que se n’acordi la modificació o derogació.
APROVACIÓ
La presenta Ordenança que consta de dotze articles va ser aprovada per
l’Ajuntament Ple en sessió ordinària tinguda el 16 de juliol de 1981.
* Imposició PL 16.07.81
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