ORDENANCES FISCALS 2020

Ordenança Fiscal núm. 4.6
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES
O TRANSPORTS
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 règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix aquesta taxa, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa
l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
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
en motiu de celebració d'espectacles, esbargiments públics, ocupació de via
pública o qualsevol altra activitat que requereixi serveis especials de la policia
local, bé per la generació de públic que provoqui, bé per les necessitats
d'ordenar els accessos i sortides de públic i vehicles o per garantir la seguretat.
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
circular a través del nucli urbà de la ciutat dels vehicles inclosos en les
circumstancies assenyalades en l'article 220 de Codi de circulació, quan hi
concorrin els previstos en l'article 222 de mateix Codi o la circulació sense haver
obtingut la corresponent autorització.
d) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autorització per
circular per les zones del municipi on regeixin limitacions de pes quan el vehicle,
amb o sense carrega, el sobrepassi, o quan la circuli sense haver obtingut la
corresponent autorització.
e) Qualsevol altre servei especial que estigui motivat per altres activitats que
exigeixin llur prestació.
2. A aquest efecte, 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 sol·licitud expressa.
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Article 3 – Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que són:
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'assenyalin en l'article anterior.
b) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris,
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 què es refereix 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 40 de la Llei General Tributària.
Article 5 – Quota tributaria
La quota tributària es determinarà d'acord amb el nombre d'efectius que s'utilitzin en la
prestació del servei i el temps invertit.
1. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a) Per cada policia municipal per cada mitja hora o fracció.
b) Per cada autorització, vehicle i viatge per travessar el
nucli urbà de la ciutat mitjançant transports especials, o en
zones de limitació de pes

53,15 €
20,33 €

2. En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
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
final al de la seva entrada després d’haver acabat el servei.
Article 6 – Exempcions
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per
l'Estat, la Comunitat Autònoma i la província.
Article 7 – Acreditació
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es tracti dels serveis assenyalats
en l'article 2.1, quan s'inicia la seva prestació i a aquest efecte s'entendrà que aquest
inici es produeix amb la seva sol·licitud.
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En el supòsit a què es refereix l'article 2.2., l'acreditació de la taxa tindrà lloc quan
s'iniciï prestació efectiva del servei.
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. El pagament de la taxa es farà en les autoritzacions especials, en l'acte de
l'expedició de l'autorització i en els altres serveis, a l'acabament del servei, sense
perjudici de la facultat de l'Administració d'exigir la constitució d'un dipòsit previ per
respondre del pagament de la taxa.
Article 9 – Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'ajustarà al què disposa l'ordenança fiscal general.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en 21
de desembre de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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