Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PUBLIC NÚM. 61
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN LES
URBANITZACIONS SENSE CONTINUÏTAT IMMEDIATA AMB LA TRAMA
URBANA I A LES EDIFICACIONS I INSTAL.LACIONS SITUADES EN
TERRENYS FORESTALS
Article 1. Fonaments i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en concordança
amb l’article 7.1, 3.1 lletres a), b) i e) i 4.4 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana, l’Ajuntament estableix preus públics per a la
prestació del servei de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana i a les edificacions i installacions
situades en terrenys forestals.
Article 2. Objecte
La present Ordenança regula la contraprestació pecuniària per a l’execució de les
mesures de prevenció d’incendis a la franja perimetral, les parcelles no edificades i
els vials de titularitat privada, de les urbanitzacions, edificacions i installacions
incloses en el Plànol de Delimitació.
Article 3. Subjectes obligats
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en la present Ordenança les
persones físiques i jurídiques que sollicitin o aquells que utilitzen, gaudeixen o
aprofiten el servei de prevenció d’incendis forestals, encara que no hagi demanat la
corresponent concessió, llicència, autorització o prestació a l’Ajuntament i tinguin la
condició d’obligats, segons l’article 4 punts 1, 2 i 3 de la Llei 5/2003.
Article 4. Quantia
La quantia dels preus públics serà la fixada en les tarifes de l’apartat següent, en
funció de la tipologia del terreny y de la vegetació:
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0,34€

0,38€
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0,50€

0’55€

0,63€
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Es considerarà com a zona plana aquella amb un pendent inferior al 25%.
S’aplicarà la tarifa de pendent suau si aquest es troba entre el 25% i el 50%
inclosos, i es considerarà fort pendent si supera el 50%.
S’estableix una tarifa mínima de 416,00€
Article 5. Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagament del preu públic neix al moment de l’inici de la prestació
dels servei, si bé es podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
El subjecte obligat podrà sollicitar el fraccionament del pagament de la tarifa del
preu públic que resulti, segons els criteris establerts en la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ ADICIONAL: Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en
que es facin remissions a preceptes d’aquesta s’entendrà que són automàticament
modificats i substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Preu Públic aprovat pel Ple en sessió extraordinària celebrada el 4 de
novembre de 2008 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2009, i modificat per
la Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 16 de novembre de
2010, segons delegació del Ple de data 27 d’octubre de 2009, en les atribucions
d’establiment o modificació dels Preus Públics, i aprovat pel Ple en sessió ordinària
celebrada el 30 d’octubre de 2012 i el 29 d’octubre de 2013, entrarà en vigor el dia
1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.

La secretaria,

Vist i plau,
L’alcaldessa,
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