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Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.4.f) i 20.4.g) del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 
estableix la taxa pels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics 
i grans transports que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, de 
competència municipal, a instància de part: 
 

a) Vigilància especial dels establiments que la sol·licitin. 
g) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i 
qualsevol altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments 
públics que per llur naturalesa, per l’aglomeració de públic que provoquin o per les 
necessitats d'ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles així ho exigeixin 
h) Vigilància, ordenació i regulació del trànsit quan determinades actuacions 
constructives o d’altre tipus ho requereixin, arribant fins i tot a la interrupció 
temporal de la circulació 
i) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports 
i de caravanes a través del nucli urbà. 
j) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autorització per a la 
realització de transport escolar de caràcter urbà, amb la finalitat d'obtenir les 
màximes condicions de seguretat 
k) Retirada de vehicles de la via pública a requeriment d’empreses o particulars, per 
necessitats d’obres o d’altres activitats, tot aplicant el cinquanta per cent de la quota 
establerta per a la retirada del vehicle. 
l) Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats que 
exigeixin llur 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. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la citada Llei General Tributària, que siguin: 
 
1. Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i esbargiments que 
motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que s'assenyalen  en 
l'article anterior 
 
2. Titulars de l'empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a una 
activitat empresarial, els seus propietaris 
 
3. Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que 
no els sol·licitin 
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Article 4t. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per 
l’Estat, la Comunitat Autònoma i els Ens Locals 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà:  
 

a) En el cas de serveis que requereixen la intervenció d’efectius personals i materials, 
en funció del nombre i del temps emprats per aquests efectius en la prestació. 

 
b) En relació a l’apartat anterior, no es computaran amb càrrec al servei especial de 
vigilància els efectius corresponents al servei ordinari, quan tot dos siguin coincidents. 
 
c) Per una quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es tracti de l'autorització per 
realitzar el transport escolar. 
 

2. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de 
tarifes següent: 
 
Tarifa Euros 
1. Serveis especials  
 1.1. Per cada caporal de la policia local. Per hora o fracció 41,00 
 1.2. Per cada agent de la policia local. Per hora o fracció 35,00 
 1.3. Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació. Per 

hora o fracció 
64,00 

 1.4. Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació. Per horao 
fracció 

52,50 

 1.5. Import mínim del servei 140,00 
 
3. En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents: 
 

a)  Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent quan els serveis  s'efectuïn entre 
les 20 i les 24 hores del dia, i en un 100 per cent si es realitzen de les 0 hores a les 8 
del matí. 

 
b) El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment 
inicial el de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el 
de la seva entrada després d'haver acabat el servei. 

 
Article 7è. Exempcions 
 
Es troben exemptes de pagament de la taxa, les persones, organitzacions, entitats o 
institucions legalitzades, en ocasió de demostracions o espectacles que, sense produir 
ingressos directes o indirectes a l’organització, se celebrin amb una finalitat esportiva, 



 
 

ORDENANCES FISCALS 2016 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A14 - TAXA PER SERVEIS ESPECIALS:  VIGILÀNCIA  D’ESPECTACLES, TRANSPORT, PAS DE 
CARAVANES, CÀRREGUES/DESCARREGUES ESPECIALS 174 

 

social, artística, cultural o política. 
 
Article 8è. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 
municipal. 
 
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit previ de una quantitat 
equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la 
prestació de serveis regulats en la present ordenança, presentaran l'escrit corresponent de 
sol·licitud en aquest Ajuntament, acreditant que s’ha constituït el dipòsit de la taxa en la 
Tresoreria Municipal. 
 
2. Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i 
autònoma. Aquesta liquidació haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la 
Llei General Tributària. 
 
Article 10è. 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 disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. 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 què es facin remissions 
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 

 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives 
modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 19 de desembre de 
2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la 
seva modificació o derogació. 


