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Ordenança fiscal núm. 13 
 

 
Taxa per actuacions singulars de la Policia Local 

 
 
 
Article 1.-   Fonament i naturalesa 

D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985 de 
2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa 
en els articles 15 a 19 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 per actuacions singulars de la Policia Local, que es regirà per aquesta Ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest 
Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2.-   Fet imposable 

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa: 
A) La utilització dels serveis especials de vigilància prestats als establiments que ho 

demanin així com la prestació dels serveis de vigilància especial per part de la 
Policia Local mitjançant la presència permanent dels seus agents en zones 
determinades que consideri necessari la corporació municipal per raons de 
seguretat ciutadana dels seus residents i vianants a càrrec dels titulars 
d’establiments o indústries causants de la situació d’inseguretat. 

B) La realització d’informes tècnics per part de la Policia Local. 
C) La tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de l’ajuntament, per 

el seu desballestament i baixa definitiva. 
 
2.- Els serveis de vigilància establerts amb caràcter general no estaran subjectes al 
pagament de la present exacció. 
 
 
Article 3.-   Subjecte Passiu 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
sol·licitants dels serveis o les titulars dels establiments que per l’activitat que s’hi realitzi, 
motivin la vigilància especial per a la seguretat dels veïns i vianants. 
 
 
Article 4.-   Responsables 

La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o entitats 
de les obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els supòsits establerts 
als articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i de 
conformitat amb el procediment establert a la mateixa, atenen a les especificacions 
regulades a l’Ordenança Fiscal General d’aquest Ajuntament. 
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Article 5.- Acord d’imposició del servei 

En els supòsits de vigilància especial obligatòria, s’haurà de prendre un acord de la 
Junta de Govern que imposi la vigilància especial que determini els següents extrems: 
   a) Descripció exacta de la zona objecte de vigilància. 
   b) Nombre d’efectius personals que s’hi destinin, així com els horaris d’actuació. 
   c) Titulars dels establiments obligats al pagament de la taxa. 
  d) Proporció en què hauran de contribuir els esmentats obligats, que es graduarà 

segons el nombre de treballadors, aforament, capital o qualsevol altre criteri de 
proporcionalitat. 

 
 
Article 6.- Base imposable i Quotes  

En els supòsits de prestació de serveis de vigilància és prendrà com a base el nombre 
d’efectius de la Policia Local que actuïn en la prestació del servei. 
 
La quota es determinarà pel cost de cada hora segons el cost salarial del conveni, més 
el de la Seguretat Social o de la MUNPAL corresponent a la categoria de les persones 
que intervinguin en la prestació del servei. Es faculta la Comissió de Govern perquè en 
cada cas acordi la quota corresponent en funció d’aquests criteris. 

 Euros 
1) Emissió d’informes tècnics, per a cada informe ........…….………….......... 46,00 
2) Tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de 

l’ajuntament, per el seu desballestament i baixa definitiva ....................... 20,40 
 

3) Prestació de serveis especials per agents: Horari diürn Horari nocturn
A) Dies feiners: Euros Euros

- Caporal, per hora o fracció: 47,00 55,25
- Agent, per hora o fracció: 38,55 47,00

B) Dies festius: 
- Caporal, per hora o fracció: 55,25 62,50
- Agent, per hora o fracció: 49,00 49,00

 
 
Article 7.- Meritació 

La taxa es merita al moment de presentar la sol·licitud de la prestació del servei, que no 
és tramitarà si no és justifica el pagament de la mateixa. 
 
 

Article 8.- Administració i Cobrament 

1.- La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar 
al moment de tramitar la sol·licitud del servei.  
 
2.- En els supòsits de prestació de serveis de vigilància amb una durada superior als 
tres mesos, les quotes exigibles pels serveis s’autoliquidaran per trimestres avançats. 
 
 
Article 9.- Infraccions i sancions 

La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà 
a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
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Disposició final 

 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació 
expresses. 
 


