Ordenança Fiscal núm. 31
TAXA SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER
ESPECTACLES PÚBLICS, CARREGUES I DESCARREGUES ESPECIALS I
GRANS TRANSPORTS
Article 1.
Fonament legal.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. I
de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa serveis especials de vigilància i altres motivats per
espectacles públics, carregues i descarregues especials i grans transports, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2.
Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials,
de competència municipal, a instància de part:
a)

b)

c)

Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionaments de
vehicles i qualsevol altres que siguin motivats per la celebració d’espectacles i
esbargiments públics, que per la seva naturalesa, per l’aglomeració de públic
que provoquin o per les necessitats d’ordenar l’accés i la sortida de públic i
vehicles així ho exigeixin.
Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, i de grans
transports a través del nucli urbà, així com per els serveis derivats de la
concessió de l’autorització especial per circular pel terme municipal amb
vehicles assenyalats a l’article 14 del Reglament General de Vehicles.
La regulació singular del trànsit provocada per la càrrega i descàrrega de
mercaderies de característiques especials i qualssevol altres serveis especials
que estiguin motivats per altres activitats que n’exigeixin la prestació.

2.- A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats
quan el particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que no
hi hagi hagut sol·licitud expressa.
3.- L’obligació de contribuir neix amb la prestació del servei.
Article 3
Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a que
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria que
sol·licitin, resultin beneficiats o afectats per la prestació dels serveis especials fixats a
l’article anterior, Tindran la condició de subjecte passiu:
a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s’escau, dels espectacles i els
esbargiments.
b) Titulars de l’empresa dels serveis de transports, de les càrregues i
descàrregues i els propietaris dels vehicles que no estiguin afectes a una
activitat empresarial.

c) En relació amb la resta de serveis especials, les persones que els provoquin o
se’n beneficiïn, encara que no ho sol·licitin.
Article 4
Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general
en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5
Quota tributària.
1.- La quota tributària es determinarà en funció del nombre d’efectius, tant personals
com materials, que es facin servir per prestar el servei i els temps que hi inverteixin.
2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a)Servei realitzat per efectius de la polícia local:
Preu hora diürnes laborables
Nocturnes
Festives
28,00 €
33,00 €
33,00 €
b) Per vehicle i altre material utilitzat
Per vehicle turisme policia local
Per vehicle motoritzat policia local
Material senyalització, per unitat i dia

Festives i Nocturnes
39,00 €

18,00 €
9,00 €
1,00 €

Es consideren serveis nocturns els efectuats des de les 22.00 fins a les 06.00
hores
Article 6
Exempcions
Restaran exempts del pagament de la taxa els organismes de l’estat, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació Provincial de Barcelona, el mateix ajuntament i les entitats
sense ànim de lucre del municipi.
Article 7
Acreditament, declaració i ingrés.
1.- El règim d’ingrés serà l’autoliquidació a partir de les dades objectives del servei a
realitzar.
2.- Les persones naturals o jurídiques interessades en la prestació de serveis regulats
en aquesta ordenança presentaran a l'Ajuntament la sol·licitud detallada sobre el
servei que els interessi.
Article 8
Infraccions i sancions.
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei

general tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de règim sancionador tributari la normativa vigent d’aplicació i
l’ordenança fiscal general.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Disposició final
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada 8 de novembre de 2011 i, definitivament el dia 20 de desembre del mateix
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà en vigor mentre no
s’acordi de modificar-la o derogar-la.
La última modificació a la present ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en
sessió del dia 30 d’octubre de 2014.

