Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER LA RETIRADA I MAGATZEMATGE DE MATERIALS D’OBRA,
ESTRIS I VOLUMINOSOS
Article 1. Fonament legal
En ús de les facultats, concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament
estableix la taxa per la qual es regulen les prestacions de la retirada i
magatzematge de materials d’obra, estris i voluminosos retirats per ocupació de la
via pública no autoritzada, o per incompliment de les Resolucions de l’alcaldia, que
es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 57 de l'esmentat Text refós.
Article 2. Objecte de l’ordenança
L'objecte d'aquesta Ordenança és la retirada i magatzematge de materials d’obra,
estris i voluminosos retirats de la via pública o de les obres que no tinguin de la
corresponent llicència municipal, o que hagin incomplet els requeriments d’aquest
Ajuntament, a conseqüència de l’obertura del corresponent expedient sancionador.
Article 3. Fet imposable
1. Quan es realitzin obres o instal·lacions i no s’ajustin a les ordenances municipals
en matèria d’ocupació de la via pública, o en aquells casos d’obres que no disposin
de la corresponent llicència municipal, i que els responsables no compleixin els
requeriments d’aquest Ajuntament, es procedirà a la retirada dels materials, estris i
voluminosos, emmagatzemant-los en les instal·lacions que l’Ajuntament acordi, per
tal d’aturar les obres.
2. Les despeses que origini aquesta retirada, tant de personal com de vehicles, així
com el seu magatzematge, constituiran el fet imposable de la taxa.
3. Per portar a terme aquesta actuació podrà utilitzar-se, tant el personal de la
Brigada d’obres i serveis i la seva dotació de vehicles, o el lloguer i/o contractació
forània.
Article 4. Subjectes passius
Son subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, i no disposin de la corresponent
llicència d’obres municipal i quan les esmentades obres no s’ajustin a les ordenances
municipals en matèria d’ocupació de la via pública.
Article 5. Quota tributària

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

1

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

1. Per a la recuperació, tant de materials com d’estris i voluminosos, l’interessat
haurà d’abonar la taxa corresponent a les despeses de personal i vehicles que hagi
sofert l’Ajuntament, una quantitat fixa de 64,50€, així com una taxa de
magatzematge de 4,83€ per m2 d’ocupació i dia.
2. La retirada del material comportarà la seva conducció a un dipòsit.
Article 6. Àmbit d’aplicació
L'àmbit d'aplicació de la present Ordenança s'estendrà a tot el terme municipal de
Sant Pere de Ribes.
Article 7. Acreditament i règim d’ingrés
1. L’acreditament neix quan es procedeix a la retirada dels materials, estris i
voluminosos i posterior emmagatzematge a les instal·lacions que l’Ajuntament
acordi.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
3. S’expedirà un document d’ingrés a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la
quota en aquell moment, en el termini de deu dies, en els llocs de pagament que
s’hi indiquin.
Article 8. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 55 i següents de l’Ordenança General, així com la normativa aplicable a la
Llei General Tributària.
Article 9. Partides fallides
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les
quals es formalitzarà el corresponent expedient d'acord amb el vigent Reglament
general de recaptació.
APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 17 d’octubre
de 2017 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.
Vist i plau
El secretari acctal.,
l’alcaldessa
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