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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.3 
 

TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA D'ESPECTACLES, TRANSPORTS, 
PAS DE CARAVANES I CÀRREGUES I DESCÀRREGUES ESPECIALS 

 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa.  
 
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 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa serveis especials de vigilància d'espectacles, transports, pas de caravanes i 
càrregues i  descàrregues especials, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
 
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, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionaments de vehicles i 

qualssevol 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. 

b) Conducció, vigilància i acompanyament de vehicles que circulin en règim de transports 
especials  pel terme municipal , així com pels 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, que excedeixin de 60 tones de pes. 

c) 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 3r.- 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. 
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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 4t.- 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 5è.- 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.- En relació a l'apartat anterior, no es computaran amb càrrec al servei especial de vigilància 
els efectius corresponents al servei ordinari, quan tots dos siguin coincidents. 
 
3.- Prestació de serveis,  per hora o fracció: 
 

1 agent 35,16 € 
1 caporal 40,97 € 
1 Sergent 45,74 € 
1 Sotsinspector 53,46 € 
Motocicleta, per hora o fracció 1,57€ 
Cotxe patrulla, o furgo per hora o fracció 3,56 € 

 
  
S’haurà de comptabilitzar la despesa de personal i afegir el nombre de vehicles utilitzats 
segons el tipus d’aquets. 
 
En l'aplicació de la tarifa s'observaran les normes següents: 
 

1. Les tarifes s'incrementen en un 25% quan el servei es presta entre les 22:00 i les 6:00 
hores, i quan el servei es presta en festius. 

 
2. El temps de prestació efectiva del servei es computa prenent com a moment inicial el 

de la sortida dels efectius de les casernes o els parcs i, com a final, el de tornada, un 
cop acabat el servei. 

 
Article 6è.- Beneficis fiscals 
 
1.- Es troben exemptes de pagament de la taxa persones, organitzacions i entitats o 
institucions legalitzades, en ocasió de demostracions o espectacles que, sense produir 
ingressos directes o indirectes a l'organització, se celebrin amb finalitat esportiva, social, 
artística, sindical, cultural o política. 
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2.- Igualment estan exempts del pagament d’aquesta taxa fiscal aquells vehicles especials o 
vehicles en règim de transports especial, tipus vehicles agrícoles, forestals o de finalitat 
benèfica, que reunint les condicions de circulació establertes, tinguin la consideració 
d’interès en l’àmbit local o de la promoció socio econòmica de la ciutat. 
Article 7è.- Acreditament, declaració i ingrés.  
 
1.- L'exacció recaurà simultàniament a la prestació del servei. Les oficines de la Policia 
Municipal portaran a terme la liquidació a partir de les dades objectives del servei a fer. 
 
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 8è.- 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 el dia 20 d’octubre d 2017 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 
 
 


