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Ordenança Fiscal  núm. 11

TAXA DE SERVEI DE VIGILÀNCIA ESPECIAL

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 7/1985 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 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, 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 58 de l’esmentada Llei
39/1988.

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

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

c. Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d’autorització per la
realització de transport escolar de caire urbà, amb la finalitat d’obtenir les
màximes condicions de seguretat.

d. Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats
que exigeixin llur prestació.

e. Vigilància especial dels establiments que la sol·licitin.

f. 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.

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.
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Article 3.- Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats
a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin:

a) Titulars, empresaris, organitzadors, si s’escau, dels espectacles i
esbargiments que motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis
especials que assenyalen 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.

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. En 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 senyala l’art. 40 de la Llei General
Tributària.

Article 5è. Quota tributària

- Quan es tracti dels serveis assenyalats als apartats a),b), d),e) i f) de l’article
2.1 en funció del nombre d’efectius, tant personals com materials que
s’utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit.

- La quota mínima a satisfer en el supòsit de conducció, vigilància i
acompanyament de transports pesats, de grans transports i caravanes a
través del nucli urbà, serà de 36,80- euros,

- Per una quantitat fixa i irreductible per vehicle i any quan es tracti de
l’autorització per realitzar el transport escolar, que serà de 29,00 - euros.

- Vigilància especial pels fets imposables a), b) i d):
Euros

- Per cada guàrdia i hora de servei........................................ 42,60

46,35
- Per cada motorista d’acompanyament i hora
   o fracció de servei...............................................................
- Per cada cotxe municipal amb dotació i per hora o
fracció.................................................................................. 59,75
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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.- Acreditament.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es tracti dels serveis
assenyalats a l’art. 2.1 a), b) i d) quan s’iniciï la seva prestació, i a aquests
efectes, s’entendrà iniciada 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.
3. En el supòsit a què es refereix l’art. 2.2, l’acreditament de la taxa tindrà lloc
quan s’iniciï la prestació efectiva del servei.

Article 8.- Declaració i ingrés.
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui
motivin la prestació dels 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 notificarà per 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 qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen l’article 77 i
següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIO FINAL

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada
el dia 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada en data 10
de desembre de 2003, entrarà en vigor el primer de gener de 2004 i tindrà
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.


