ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
Taxa per vigilància especial
Article 1.- Naturalesa de l'exacció
La vigilància d'establiments, espectacles, esbarjos públics, acompanyament de vehicles especials
o de més de 12 metres de llargària i regulacions del trànsit no permanents, motivades per usos
especials de la via pública i que requereixin un servei especial, és l’objecte de la taxa regulada en
aquesta Ordenança, establerta de conformitat amb Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2.- Naixement de l’obligació de contribuir
1.

Les taxes seran exigibles:
a) Pels serveis especials ordenats per l'Alcaldia.
b) Pels serveis de tota classe instats pels particulars, empreses i altres entitats.

2.

L’obligació de contribuir neix, en el primer cas, de la prestació del servei i, en el segon, de
la petició.

Article 3.- Subjectes Passius, responsables i succesors
1. 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:
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.
c) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que
no els sol·licitin.
2. Responsables i succesors:
a) Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
b) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
c) Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i
a l’Ordenança General.
Article 4.- Bases i tarifes
Les tarifes a aplicar per agent de la policia local esmerçat en el servei, amb un mínim d'una
hora/agent, són les següents:
Per agent i hora laborable (de dilluns a divendres) diürna (de les
6.01h fins a les 22.00 h)

27,55 €
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Per agent i hora laborable (de dilluns a divendres) nocturna (de les
22.01 h fins a les 6.00 h)

30,40 €

Per agent i hora festiva (dissabtes, diumenges i festius) diürna (de
les 6.01h fins a les 22.00 h)

33,98 €

Per agent i hora festiva (dissabtes, diumenges i festius) nocturna
(de les 22.01 h fins a les 6.00 h)

37,54 €

Article 5.Gaudiran d’exempció els actes organitzats per l'Estat o les corporacions locals, les manifestacions
de caràcter religiós, artístic o popular, que tot i requerint un servei especial, se celebrin en edificis,
vies o llocs públics o d’espectacles, sempre que siguin absolutament gratuïts.
DISPOSICIÓ FINAL
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària del dia 28 doctubre de 2013 entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2014 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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