ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.4
TAXA PER LES PRESTACIONS DE LA POLICIA MUNICIPAL I CIRCULACIONS ESPECIALS

Article 1r.- 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 del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis
especials de la Policia Municipal, i circulacions especials, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.
Article 2n.- El fet imposable ve determinat per:
A) La prestació de serveis de regulació del trànsit per la Policia Municipal amb motiu de la càrrega i descàrrega de
materials que ocupin la via pública.
B) La prestació de serveis especials per la Policia Municipal quan beneficiï persones determinades o, encara que no
les beneficiï, els afecti de manera especial i, en aquest darrer cas, hagi estat motivada, directament o indirecta, per
aquelles persones.
C) L'atorgament d'autorització especial per circular per les zones de la ciutat on regeixi limitació de pes, o la
circulació per aquestes zones sense haver obtingut la corresponent autorització.
D) L'atorgament d'autorització especial per circular a través del nucli urbà dels vehicles inclosos en les
circumstàncies assenyalades en l'article 220 del Codi de la circulació, quan es donin les circumstàncies previstes en
l'article 222 del text esmentat o la circulació sense haver obtingut l'autorització corresponent.
E) L'atorgament d'autoritzacions especials permanents o temporals dels vehicles especials sense càrrega per a
circular per les vies de la ciutat.
F) La prestació del servei d'acompanyament dels vehicles a què es refereixen els apartats C), D) i E).
Article 3r.- No serà objecte de gravamen la prestació de serveis especials de la Policia Municipal amb motiu d'actes
culturals, benèfics, religiosos o polítics, sempre que no tinguin caràcter lucratiu.
Article 4t.- L'obligació de contribuir neix:
a) Per la prestació del servei per la Policia Municipal.
b) Per l'atorgament de l'autorització per circular, o pel fet de circular sense haver obtingut l'autorització.
Article 5è.- 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) Peticionaris de les prestacions a què es refereix aquesta ordenança.
b) En les autoritzacions per a circulacions especials i en els serveis d'acompanyament de vehicles, els titulars de
l'autorització o els que, sense autorització, efectuïn actes subjectes.
c) Titulars, empresaris o organitzadors, si escau, dels espectacles, esbargiments, etc. que motivin o obliguin a aquest
Ajuntament a prestar els serveis regulats per aquesta ordenança.
Article 6è.
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, 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 7è.- Estaran exempts del pagament de la taxa els vehicles que pertanyin a l'Estat, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació Provincial de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el mateix Ajuntament,

que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència.
L'exempció del pagament de la taxa no eximeix de l'obtenció de l'autorització quan es tracti de transports especials o
de circulació d'un vehicle especial.
Article 8è.- Les tarifes a aplicar són les següents:
EPÍGRAF 1.- PRESTACIONS DE LA POLICIA MUNICIPAL
€
1. Per agent i hora diürna
1. Per la regulació del trànsit amb
motiu de la càrrega i descàrrega de
2. Per agent i hora nocturna o
materials que ocupin la via pública
festiva

2. Per la prestació de serveis
especials de vigilància

19,25
23,80

1. Per agent i hora diürna

19,25

2. Per agent i hora nocturna o
festiva

23,80

3. Per agent i hora nocturna i
festiva

29,45

4. Per caporal i hora diürna

22,45

5. Per caporal i hora nocturna o
festiva

27,80

6. Per caporal i hora nocturna i
festiva

34,45

7. Per motorista i hora diürna

21,20

8. Per motorista i hora nocturna o
festiva

26,25

9. Per motorista i hora nocturna i
festiva

32,45

EPÍGRAF 2.-CIRCULACIONS ESPECIALS I CONDUCCIÓ, VIGILÀNCIA I ACOMPANYAMENT DE
VEHICLES
€
1. Per cada autorització, vehicle i viatge a les zones de limitació de pes

2,20

2. Per cada autorització, vehicle i viatge per travessar el nucli urbà amb
transports especials

8,80

3. Per cada motorista i hora o fracció diürna que acompanyi el vehicle

20,40

4. Per cada motorista i hora o fracció nocturna que acompanyi el vehicle

25,20

5. Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense
càrrega

87,55

Article 9è.- 1.- Pel que fa als serveis especials, la seva prestació s'iniciarà:
a) A petició dels interessats.
b) D'ofici, quan existeixi motivació directa o indirecta derivada de l'actuació dels particulars que obligui a la seva
prestació per raons de circulació, seguretat, moralitat o altres d'anàloga naturalesa.
2.- En cap cas els serveis especials seran prestats a l'interior de recintes o establiments particulars, sinó només a
l'exterior, és a dir, a la via pública o en béns que, essent de domini públic es destinin al servei o ús públic.
3.- La prestació d'aquests serveis i la seva extensió tenen un caràcter discrecional.
Article 10è.- 1.- A l'efecte d'aplicació de les taxes, les fraccions d'hora es computaran per hores senceres, i es
considerarà servei nocturn el prestat entre les 22 i les 08 hores.
2.- La taxa la liquidarà l'òrgan administratiu competent per a la gestió tributària, d'acord a les dades facilitades per la
Policia Municipal, i s'haurà de satisfer en els terminis reglamentaris, això no obstant, podrà exigir-se, en el moment
de sol·licitar la prestació del servei, el dipòsit previ d'una quantitat suficient per garantir el pagament.
Article 11è.- En les autoritzacions especials el pagament de la taxa es farà en l'acte d'expedició, i en els serveis de
conducció i acompanyament a l'acabament del servei, sense perjudici de la facultat de l'Administració d'exigir el
dipòsit previ d'una quantitat suficient per garantir el pagament.
Article 12è.- 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 disposa l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i la Llei
general tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2006 i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.

