Àrea d’Afers Interns i Institucionals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38.- Taxa per serveis especials per transports i
espectacles.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides 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 Regim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis especials per
espectacles o transports, que es regira per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposa l'article 57 del RDL 2/2004.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials,
de competència municipal, d’ofici o a instancia de part:
a) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i
qualssevol altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments
públics que per llur naturalesa, per la generació de públic que provoquin o per les
necessitats d'ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles així ho exigeixin.
b) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesants, de grans transports i
de caravanes a traves del nucli urbà.
c) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autoritzacions per a la
realització d’activitats que suposin l’ocupació del domini públic municipal, amb la
finalitat d'obtenir les màximes condicions de seguretat.
d) Qualssevol 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 be quan redundin en benefici seu, encara que no
hi hagi hagut sol·licitud expressa.
Article 3. Subjectes passius
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que
es refereix l'article 35 de la Llei General Tributaria, que siguin:
a) 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.
b) Titulars de l’empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a
una activitat empresarial, els seus propietaris, i peticionaris dels altres serveis especials
i els seus provocadors i beneficiaris, encara que no els sol·licitin.
Article 4. Responsables
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1. Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributaria.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributaria es determinarà en funció del nombre d'efectius, tant personals
com materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Serveis Especials
A) Per cada policia municipal, per hora o fracció
B) Per cada vehicle amb dotació, per hora o fracció
C) Per cada motocicleta, amb dotació, per hora o fracció
D) Cessió de senyals, tanques i altres, per unitat i dia

EUROS
25,00
40,00
40,00
20,00

Epígraf segon. Serveis diversos
A) Per cada hora de retroexcavadora
B) Per cada hora de tractor amb carreta
C) Per cada hora d’operari de la brigada
D) Per cada hora de tractament amb fitosanitaris

30,00
25,00
15,00
15,00

3. En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
- Les quotes s'incrementaran en un 40 per cent quan els serveis s’efectuïn entre les
20 i les 24 hores del dia, i en un 90 per cent si es realitzen de les 0 hores a les 8 del
mati.
Article 6. Exempcions
Estaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per
l'Estat, la Comunitat Autònoma i la Província, a més dels actes que se celebrin amb
motius culturals, professionals, benèfics i polítics i aquells organitzats per entitats,
associacions, grups organitzats, centres socials i altres col·lectius que actuïn en interès
general i sense ànim de lucre.
Restaran exempta del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per
l'Estat, la Comunitat Autònoma i la Província, a més dels actes que se celebrin amb
motius culturals, professionals, benèfics i polítics i aquells organitzats per entitats sense
ànim de lucre.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació del servei.
A aquests efectes, s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud.
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2. En el supòsit a que es refereix l'article 2.2), l’acreditament de la taxa tindrà lloc
quan s’iniciï la prestació efectiva del servei.
Article 8. Declaració i ingrés
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la
prestació de serveis regulats en aquesta ordenança, presentaran l'escrit corresponent
de sol·licitud en aquest Ajuntament.
2. Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de d’autoliquidació
individual i autònoma, la qual podrà ser revisada una vegada acabada la prestació
efectiva del servei.
3. En cas que el servei prestat generi una liquidació superior a l’autoliquidació
inicialment ingressada, aquesta liquidació es notificarà per a ingrés directe una vegada
s'hagi fet el servei o s'hagi concedit l’autorització, i el seu pagament s’efectuarà en els
terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributaries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 181 i següents
de la Llei General Tributaria.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2013.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la seva
sessió de data 7 de novembre de 2012, i definitivament 30 dies hàbils desprès de la
seva publicació.

EL SECRETARI,

Vist i plau
L'ALCALDE,
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