ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
Aplicació pressupostària 329.00
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS ESPECIALS
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i conforme
al que disposen els articles 15 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament continuarà percebent la Taxa per serveis especials, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu
l’article 57 en relació amb l’article 20.4 de l’esmentat TRLRHL.

FET IMPOSABLE
Article 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis amb caràcter especial,
tals com:
a) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i
qualsevol altre servei en actes que, per la seva naturalesa, per l’aglomeració de
públic que provoquin o per les necessitats d’ordenar l’accés i sortida de públic i
vehicles, així ho exigesquin.
b) Conducció, vigilància i/o acompanyament de transports pesats, grans transports i
qualsevol tipus de transport especial a través de vies urbanes i interurbanes dins el
terme municipal.
c) Elaboració d’informes tècnics d’accidents, per la Policia Local i quan sigui
pertinent, a petició dels interessats, companyies d’assegurances, procuradors o
qualsevol d’aquests, directament o a través d’autoritat judicial que hagi de conèixer
del cas.
d) Qualssevol altres serveis especials que siguin motivats per accions o omissions de
particulars i que exigesquin la seva prestació, per evitar danys a les persones o als
béns, entre d’altres, inspeccions sanitàries.
2. Amb aquesta finalitat, s’entendran prestats a instància de part els referits serveis
quan hagin estat provocats pel particular o redundin en benefici seu, encara que no hi
hagi hagut sol·licitud expressa.

SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius els contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats
que siguin :
En el supòsit de l’art. 2n.1 a): Els titulars, empresaris o organitzadors, en el seu cas,
dels espectacles i actes que motiven o obliguen aquest Ajuntament a prestar els
serveis especials assenyalats a l’article anterior.
En el supòsit de l’art. 2n. 1 b): Els titulars de l’empresa dels serveis de transport i, si els
vehicles no estan afectes a una activitat empresarial, els seus propietaris.
A la resta de supòsits de l’art. 2n. 1: Els peticionaris dels altres serveis especials, els
provocadors de l’actuació municipal o els seus beneficiaris, encara que no ho
sol·licitin.

RESPONSABLES
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’art. 43 de la Llei general tributària.

3. En el supòsit de l’art. 2n. 1 b), seran responsables subsidiaris els propietaris
del objectes transportats.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5.
1. Amb caràcter general, la quota tributària es determinarà en funció del nombre
d’efectius, personals i materials, que s’usin en la prestació del servei, segons cost per
hora que li correspongui en el règim de retribucions vigent i el temps invertit, així com
en funció del temps d’utilització dels magatzems i dependències municipals o del cost
justificat dels materials o dels serveis externs emprats.
2. Als efectes del càlcul de la quota, els temps de prestació efectiva dels serveis es
computarà prenent com a moment inicial el de sortida dels efectius municipals de les
seves respectives dependències o ubicació i, com a final, el d’entrada, una vegada
conclòs el servei. Les fraccions d’hora seran computades com senceres.
3. No obstant açò, atenent las condicions relativament habituals de la prestació
d’alguns serveis, es poden assenyalar les següents tarifes:
A) Transports especials:
Tipus A.- Amb la intervenció d’un policia local amb vehicle:......................

40 € hora o fracció

Tipus B.- Amb la intervenció de dos policies locals amb dos vehicles:.....

64 € hora o fracció

Tipus C.- Amb la intervenció de més efectius dels prevists en els dos tipus
anteriors: La quota anterior incrementada proporcionalment als efectius
realment utilitzats.
B) Atestats o informes:
Tipus A.- Accidents sense ferits:................................................................... 115 €
Tipus B.- Accidents amb ferits lleus:.............................................................. 194 €
Tipus C.- Accidents amb ferits greus o morts:............................................. 246 €

MERITACIÓ
Article 6.
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir, en els serveis assenyalats a l’article
2n.1, quan s’iniciï la seva prestació; amb aquesta finalitat, s’entén que el citat inici es
produeix amb la seva sol·licitud.
2. En el supòsit a què es refereix l’article 2n.2, la meritació de la taxa té lloc quan
s’iniciï la prestació efectiva del servei.

DECLARACIONS D’INGRÉS
Article 7.
1. Els subjectes passius que es proposin realitzar activitats que motivin la prestació
dels serveis regulats en aquesta Ordenança, a l’article 2n, apartat 1, i que hagin de ser

prestats a instància de part, presentaran a l’Ajuntament el corresponent escrit de
sol·licitud, en el qual es faran constar els extrems de l’activitat a realitzar que siguin
necessaris per a la prestació del servei.
2. L’Administració municipal, previ informe tècnic d’avaluació dels serveis a prestar,
practicarà liquidació provisional i exigirà dipòsit previ de les taxes, que s’ingressaran
com a requisit previ a la prestació del servei.
3. Una vegada efectuat, i determinada la quota tributària definitiva conforme a l’art. 5è,
si és el cas, es practicarà liquidació amb caràcter definitiu, que serà notificada a
l’interessat.
4. Quan els serveis no siguin prestats a instància de part, l’Administració municipal
procedirà a notificar-ho a l’interessat obligat al pagament de la liquidació de la taxa que
escaigui.
5. Quan els serveis impliquin el dipòsit de qualsevol tipus d’objecte, prèviament a la
retirada per l’interessat dels articles s’exigiran les taxes en règim d’autoliquidació, amb
el consegüent ingrés simultani de la quota resultant.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no està previst en aquesta Ordenança es regirà pel TR de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària i, si és el cas, l’Ordenança general de
gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà efectes des del l’1 de gener del 2012 fins a la seva
modificació o derogació expresses.
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