ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA D’ESTABLIMENTS I ALTRES DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXIN LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS.
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 15 al 19 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la
“Taxa per serveis especials de vigilància d’establiments i altres de competència municipal motivats per
activitats que exigeixin la prestació de serveis especials”, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les
normes de la qual s’ajusten al que diu l’article 57 de l’esmentada Llei.
ARTICLE 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
a) De vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin.
b) De competència municipal que especialment i amb caràcter excepcional o accidental siguin
motivats per la celebració d’espectacles públics, grans transports, pas de caravanes i qualssevol
altres activitats que exigeixin la prestació dels dits serveis especials, hagin estat o no sol·licitats o,
encara que no les beneficiïn, les afectin de manera particular, sempre que, en aquest darrer cas,
l’activitat municipal hagi estat motivada per aquestes persones o entitats, directament o indirecta.
c) La revisió i vigilància de la senyalització quan s’autoritzi el tall de la via o espai públic. La revisió
serà duta a terme per un agent de la Policia Local en el moment de procedir al tall de la via o espai
públic.

2. No estan subjectes a la Taxa els serveis de vigilància establerts per l’Ajuntament amb caràcter general
ni els serveis especials motivats per activitats religioses, culturals, benèfiques, polítiques, sindicals,
festes de barriada i activitats esportives de caràcter aficionat, sense que sigui d’aplicació aquesta
exempció a les activitats organitzades per empreses, entitats o persones privades, quan de les seves
actuacions es dedueixi que intervé un interès privat lucratiu prioritari al merament cultural, esportiu, etc,
que ha de presidir.
ARTICLE 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereixen
els articles 35.4 i següents de la Llei General Tributària que han sol·licitat o provocat la prestació dels
serveis regulats en el fet imposable definit a l’article anterior.
ARTICLE 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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’article
40 de la Llei General Tributària.
ARTICLE 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta
Ordenança, segons el nombre d’afectius, tant personals com materials, que s’emprin en la prestació del
servei i el temps que s’hi hagi invertit.
No es computaran amb càrrec al servei especial de vigilància, els efectius que correspondrien al
servei ordinari, quan tots dos siguin coincidents.
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ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.

ARTICLE 7. Meritació
Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (RDLeg
2/2004), la taxa es meritarà en el moment de sol·licitar la prestació del servei o l’activitat, que no es
realitzarà ni es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament corresponent.
ARTICLE 8. Declaració i ingrés
El procediment d’ingrés serà, tal com preveu l’article 27 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals (RDLeg 2/2004), el d’autoliquidació. Per als serveis sol·licitats a instància de part, els
subjectes passius hauran d’ autoliquidar la taxa en el moment de presentar la sol·licitud.
En els altres casos, s’adoptaran les formes i els terminis prevists al Reglament General de
Recaptació.
Les sol·licituds, presentades davant la Policia Local mitjançant impresos amb aquest efecte,
compliran els següents requisits:
a) Reserva d’espai (originat per mudances, noces, descàrrega de mercaderies, mobiliari o altres):
es presentaran amb una antelació mínima de 72 hores.
b) Regulació de trànsit (motivat per síquies, asfaltatge, trasllat de vehicles pesants): es presentaran
amb una antelació mínima de 72 hores.
c) Urgències: serà suficient la telefonada al comandament encarregat del servei. Només tindrà la
consideració d’urgència aquells incidents que tinguin la consideració d’interès públic.
Quan per causes imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l’import corresponent, prèvia sol·licitud de l’interessat.
ARTICLE 9. Infraccions i sancions
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei General Tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple
de la Corporació en sessió de dia 25 d’octubre de 2011, entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de
2012, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 78, de 3 de juny de 2004
Modificacions:
- BOIB núm. 193, de 25 de desembre de 2007
- BOIB núm. 92, de 19 de juny de 2010
- BOIB núm. 188, de 17 de desembre de 2011
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TARIFES VIGENTS
CONCEPTE
1. Un policia per hora o fracció, de dilluns a dissabte no festius, entre les 06’00 i les 22’00
hores.
2. Un policia per hora o fracció, diumenges i festius entre les 06’00 i les 22’00 hores.
3. Un policia per hora o fracció, diari entre les 22’00 i les 06’00 hores, excepte vigília de
festiu i diumenge.
4. Un policia per hora o fracció, entre les 22’00 i les 06’00 hores, vigília de festiu i
diumenge.
5. Taxa per l’ús del Parc Infantil de la Policia Local (PIT) i el seu personal, 2 agents.
S’entendrà que l’ús serà, com a mínim, de 4 hores d’activitat efectiva i 2 hores per muntar i
desmuntar.
Pel càlcul de la taxa es tindrà en compte els conceptes expressats anteriorment de l’1 al 4.
6. Un furgó per a transport de materials, inclosa dotació, per hora o fracció
7. Material de senyalització (sense transport), per unitat de senyalització i dia
8.1. Els serveis especials de senyalització, amb col·locació per part del personal de
l’Ajuntament, com a conseqüència de mudances, trasllat de mobles de domicilis particulars,
obres, ús de grues i similars, amb una durada inferior a 48 hores i amb reserves d’espai de
longitud inferior a 15 metres.
8.2. Serveis especials de senyalització de l’epígraf anterior quan la reserva d’espai superi els
15 metres o les 48 hores, sense excedir els 40 metres o els 7 dies

EUROS
31,29 euros
36,30 euros
41,30 euros
42,55 euros

45,26 euros
2,01 euros
34, 54 euros

69,08 euros

a. La tarifa 8 esmentada pel que fa a mudances i trasllat de mobles de domicilis particulars, compren

b.
c.
d.

e.

tant la senyalització en el punt d’origen, com en el seu cas, el punt de destinació dins el terme
municipal, amb els límits de durada i longitud de reserva d’espai que es considerin oportuns per
l’òrgan competent de l’Ajuntament.
En qualsevol cas, el mínim d’hores a prestar per agent seran de dues.
El servei s’entén prestat amb vehicle policial.
El servei per parelles (2 policies) serà el càlcul del preu de l’hora de forma unitària multiplicat per 2
i el servei serà prestat en vehicle de 4 rodes o bé en dues motocicletes.
El temps de prestació del servei es computarà prenent com a element inicial el de sortida dels
efectius del quarter, i com final el d’entrada al mateix lloc, una vegada conclòs el servei.
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