ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER ACTUACIONS SINGULARS DE LA POLICIA LOCAL

Article 1. Disposició general
D’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4 z) del Text Refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació de
determinats serveis extraordinaris per part de la Policia Local, les normes de la qual es
basen en el que preveu l’article 57 del text legal esmentat.
Article 2. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable l'activitat realitzada per la Policia Local a la via pública,
quan es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, llevat de les
tasques de vigilància pública en general.
2.- S'entén que el servei prestat per la Policia Local afecta o es refereix al subjecte passiu
quan hagi estat motivat directament o indirectament per ell mateix, de manera que les
seves actuacions obliguin la Policia Local a realitzar activitats o prestar serveis, i sempre
que es tracti de serveis que no siguin de prestació obligatòria i gratuïta, tal com s'estableix
a la normativa vigent.
3.- En especial, es consideren fets imposables cadascun dels serveis o activitats
següents:
1. Acompanyament de vehicles per la seva dimensió o la seva càrrega especial.
2. Preparació i/o direcció de les tasques de càrrega i descàrrega i treballs especials en
zones no destinades a aquesta finalitat i per la dificultat o el caràcter perillós que
representin per a la circulació.
3. Operació d'habilitació d'espais d'estacionament quan per les dimensions dels vehicles,
la seva càrrega o per qualsevol altra circumstància calgui fer-ho.
4. Realització i direcció de les tasques d'interrupció de la circulació com a conseqüència
d'operacions especials a la via pública a causa d':
a) Instal·lació temporal de grues mòbils.
b) Instal·lació temporal de maquinària pesada.
c) Instal·lació temporal de qualsevol altre element o esdeveniment que per les
seves característiques dificulti o interrompi la circulació.

Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud del permís corresponent.

183

Article 4. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·liciten, es beneficien o
resulten afectats per la prestació del servei.
Article 5. Tarifes
La tarifa per la qual es regirà aquesta ordenança es la següent:
VIGILÀNCIA ESPECIAL
Euro
Per serveis de vigilància especial, per nombre de policia i hora....27,90
Article 6. Normes de gestió
1.- Les persones interessades a rebre la prestació d'un servei, hauran de sol·licitar-lo com
a mínim amb dos dies d'antelació.
2.- L'ingrés de la taxa es realitzarà mitjançant el sistema d'autoliquidació, amb dos dies
d'antelació a la data de prestació del servei sol·licitat. Aquest termini es podrà modificar
en els casos d'urgència justificada.
3.- Si per raons alienes al subjecte passiu, no s’iniciés la prestació del servei, aquest
tindrà dret a la devolució del 80 % de la quota ingressada.
4.- El pagament de la taxa no prejutja ni atorga autorització fins que no s'obtingui el
preceptiu i previ permís de la Policia Local. La prestació d'un servei no comporta drets
adquirits per a altres situacions posteriors i iguals, o de característiques similars.
Article 7. Infraccions i Sancions
En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions
que corresponen en cada cas, caldrà tenir en compte el que disposen els articles 77 i
següents de la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció tributària i
recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL Aquesta Ordenança Fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el 29 d'octubre de 1998 i començà a regir el dia 1 de gener de 1999.
L'última modificació ha estat aprovada definitivament pel Ple Municipal en data 2 de
novembre de 2011 i regirà a partir del dia 1 de gener de l'any 2012, mantenint-se vigent
fins la seva modificació o derogació expressa.
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