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ORDENANÇA FISCAL 14. TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA 
I ALTRES MOTIVATS PER ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS 
TRANSPORTS 

 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.4.f) i 20.4.g) del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 
estableix la taxa pels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles 
públics i grans transports que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. 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 especial dels establiments que la sol·licitin 
b) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles 

i qualsevol altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles i 
esbargiments públics que per llur naturalesa, per l’aglomeració de públic que 
provoquin o per les necessitats d'ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles així 
ho exigeixin 

c) Vigilància, ordenació i regulació del trànsit quan determinades actuacions 
constructives o d’altre tipus ho requereixin, arribant fins i tot a la interrupció 
temporal de la circulació 

d) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans 
transports i de caravanes a través del nucli urbà. 

e) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autorització per a la 
realització de transport escolar de caràcter urbà, amb la finalitat d'obtenir les 
màximes condicions de seguretat 

f) La prestació de serveis de la Guàrdia Urbana amb motiu de la comprovació 
d’alarmes sonores, visuals o de qualsevol altra mena d’activitats sense causa 
justificada. 

g) Qualsevol 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 bé quan redundin en benefici seu, encara que 
no hi hagi hagut sol·licitud expressa. 

 
Article 3. Actes no subjectes 
 

No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris per la Guàrdia Urbana 
amb motiu d’actes culturals, benèfics, religiosos, patriòtics o polítics i sempre que 
aquests no tinguin caràcter lucratiu. 
 
No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris per la Guàrdia Urbana 
que hagin estat originats per la comissió d’una infracció penal contra la propietat que 
hagi originat l’activació del sistema d’alarma. 
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Article 4. Subjectes passius 
 
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, i 

c) El propietari de l’immoble, en el cas que l’Administració municipal hagi de procedir a 
la col·locació de tanques de protecció. 

d) Els titulars de vehicles, d’establiments i d’elements comunitaris i/o els ocupants 
d’immobles amb sistemes d’alarma que originin la prestació del servei extraordinari. 

e) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara 
que no els sol·licitin 

 
Article 5. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 

tals en els articles 23 i 28 de l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 6. Beneficis fiscals 
 
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per 
l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província. 
 
Article 7. Bases 
 
1. Les tarifes que cal aplicar són les consignades en l’annex d’aquesta ordenança. 
2. En el cas de prestació de serveis de la Guàrdia Urbana, són les que resulten de la 

tarifa corresponent. 
 
Article 8. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 

municipal. 
 
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit previ d’una 

quantitat equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’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, acreditant que s’ha constituït el 
dipòsit de la taxa en la Tresoreria Municipal. 

 
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància 

del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès autoliquidació. 
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L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament 
de la taxa. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per 
l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 

 
3. En cap cas els serveis extraordinaris de la Guàrdia Urbana són prestats a l’interior 

de recintes o establiments de caràcter particular i solament es poden referir i ser 
prestats a l’exterior, concretament a la via pública, o en béns que, tot i no ser de 
domini públic, es destinen a servei públic.  

La prestació d’aquest servei i la seva extensió tenen un caràcter purament 
discrecional. 
 

4. A l’efecte de l’aplicació de les taxes, les fraccions d’hora es computen com una hora 
sencera. 

 
5. Es classifica com a nocturn el servei prestat entre les 22 hores i les 6 hores. Quan 

un mateix servei comprengui hores diürnes i nocturnes, cadascuna d’aquestes hores 
s’ha de liquidar de conformitat amb la tarifa establerta. 

 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposi la Llei General 
Tributària. 
 
 
Disposició final.  
 
En tot allò no regulat explícitament, s'atendrà a les Ordenança Fiscal General i  
Disposicions Legals vigents. 

Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació en el butlletí Oficial de la 
Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener del 2003. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que n'esdevinguin la modificació o la derogació expresses. 

Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 7 de 
novembre de 2002 i modificada en sessió de data 26 de novembre de 2012. 
 
 Vist i plau, 
 L’ALCALDESSA, EL SECRETARI, 
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ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS 
ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER ESPECTACLES PÚBLICS 
I GRANS TRANSPORTS 
 

EPÍGRAF PRIMER.- Prestacions de la Guàrdia Urbana   

    

1. Per l'anàlisi i/o regulació del trànsit, amb motiu de la càrrega i la descàrrega de 
materials ocupant la via pública 

Si no és necessària la presència física continuada d'agent:   

- per cada dia de servei no urgent 44,55 

    

Si és necessària la presència d'agents, a l'anterior quantitat s'haurà d'afegir:   

- per agent i hora diürna 44,55 

- per agent i hora nocturna o festiva 48,40 

    

Per cada servei urgent demanat amb menys de 72 hores d'antelació 89,80 

    

Aquestes tarifes inclouen el lloguer de les senyals de trànsit necessàries per a senyalitzar la 
càrrega i descàrrega 

    

2. Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància:   

- Per servei, agent i hora diürna 44,55 

- Per servei, agent i hora nocturna o festiva 48,40 

- Per servei, caporal i hora diürna 51,50 

- Per servei, caporal i hora nocturna o festiva 62,75 

- Per cada servei, motorista i hora diürna 54,35 

- Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva 62,75 

- Per servei, cotxe patrulla i 2 guàrdies/hora 102,70 

- Per utilització de grua/hora 183,55 

    

3. Comprovació d'alarma disparada   

- Per servei, agent i hora diürna 44,55 

- Per servei, agent i hora nocturna o festiva 48,40 

    

EPÍGRAF SEGON. Circulacions especials i conducció, vigilància i acompanyament de 
vehicles 

    

1. Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi el vehicle 54,40 

2. Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense càrrega 191,10 
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