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Article 1. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de

la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb allò que es disposa

en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aquest Ajuntament estableix la Taxa pels serveis

especials  per espectacles o transports,  que s'ha de regir per la present Ordenança fscal,  les

normes de la qual s'atenen a allò que preveu l'article 57 de l'esmentat Reial  decret legislatiu

2/2004.

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,  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  pesats,  de  grans  transports  i  de

caravanes a través del nucli urbà.

 c) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autorització per a la realització

de transport escolar de caràcter urbà, amb la fnalitat 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 bé quan redundin en benefci seu, encara que no hi hagi hagut

sol·licitud expressa.
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Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’art. 36 i

les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la citada Llei General Tributària, que siguin:

 1. 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.

 2. 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 benefciaris, encara que no els sol·licitin.

Article 4. Responsables

 1. Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones

físiques i jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 

 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 Tributària.

Article 5. Quota tributària

 1. La  quota  tributària  es  determinarà:  a)  quan es  tracti  dels  serveis  que s'assenyalen en els

apartats  a),  b)  i  d)  de  l'article  2n.  en  funció  del  nombre  d'efectius,  tant  personals  com

materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit; i b) per una quantitat fxa

i irreductible per vehicle i any quan es tracti de l'autor d’infracció per realitzar el transport

escolar.

 2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
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Epígraf primer. Serveis especials

Concepte Import

Per cada policia municipal, per  hora o fracció 23,00 €

Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per  hora o fracció 46,00 €

Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per  hora o fracció 23,00 €

Cessió de senyals, tanques, balitzes i altres, per unitat i dia 11,50 €

 3. En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:

 a) Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent quan els serveis s’efectuïn entre les 20 i les

24 hores del dia, i en un 100 per cent si es realitzen de les 0 hores a les 8 del matí.

 b) El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el

de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a fnal el de la seva

entrada després d'haver acabat el servei.

Article 6. Exempcions

Restaran exemps del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per l'Estat, la

Comunitat Autònoma i la Província.

Article 7. Acreditament

 1. La taxa s'acredita i  neix l'obligació de contribuir  quan es tracti  dels serveis assenyalats en

l'article 2n. a), b) i d), quan s’iniciï la seva prestació, i a aquests efectes s’entendrà que aquest

inici es produeix amb la seva sol·licitud.

 2. En  el  supòsit  de  la  concessió  d'autorització  per  realitzar  el  transport  escolar,  la  taxa

s’acreditarà quan s'atorgui aquesta autorització.

 a) En el supòsit a què es refereix l'article 2n.2, l’acreditament de la taxa tindrà lloc quan s’iniciï

la prestació efectiva del servei.
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Article 8. Declaració i ingrés

 1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els que 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 liquidació individual i autònoma.

Aquesta liquidació es notifcarà 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 qualifcació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin

en  cada  cas,  hom  s’ajustarà  al  que  disposen  els  articles  191  i  següents  de  la  Llei  General

Tributària.

Disposició fnal

Aquesta  ordenança  fscal,  la  redacció  defnitiva  de  la  qual  ha  estat  aprovada  pel  Ple  de  la

Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989 , entrarà en vigor el mateix

dia de la seva publicació en el Butlletí Ofcial de la Província i serà aplicable a partir del dia un de

gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fns que s'esdevinguin la seva modifcació

o la seva derogació expresses.
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