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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS MOTIVATS
PER ESPECTACLES, TRANSPORTS O ALTRES
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
En ús de les facultats atorgades 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
conformement al que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L. 2/2004 , de 5 de març ,
(Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) , aquest Ajuntament continuarà
percebent la “Taxa per Serveis Especials motivats per Espectacles, Transports i Altres”,
que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu
l’article 57 de l’esmentat R.D.L.
FET IMPOSABLE
Article 2.
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
qualssevol altres que, per la seva naturalesa, per l’aglomeració de públic que provoquin
o per les necessitats d’ordenar l’accés i sortida de públic i vehicles que així ho
exigeixin.
b) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, grans transports i
caravanes a través de vies urbanes i interurbanes dins del terme municipal.
c) L’examen sanitari de productes alimentaris i begudes i de les seves condicions de
transport en els supòsits de decomís per venda ambulant sense llicència municipal.
d) El dipòsit i vigilància a dependències municipals d’articles no alimentaris
intervinguts per oferir-se en venda fora d’establiments legalment autoritzats sense
llicència municipal i de mobiliari i efectes procedents de llançaments efectuats per ordre
judicial.
e) Els serveis d’inspecció relatius a la determinació sobre l’origen i identitat d’articles
no alimentaris destinats a la venda fora d’establiments legalment autoritzats, sense
llicència municipal.
f) El trasllat i/o remolc d’embarcacions i altres objectes flotants fins a la costa,
mitjançant la utilització d’elements materials i personals de l’Ajuntament.
g) Estudis de senyalització i la seva materialització.
h) Elaboració d’informes tècnics d’accidents a petició de les persones interessades,
companyies d’assegurances, procuradors o qualsevol d’aquests, a través d’autoritat
judicial que hagi de conèixer del cas.
i) Elaboració d’informes d’activitats d’unitats policials.
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j) Realització d’inspeccions de comprovació de mesures correctores, aparells i precintes,
prèvies a la posada en funcionament de l’activitat; aquelles que es realitzin per la
modificació de les condicions de funcionament i, qualsevol altra de les establertes als
punts 4 i 5 de l’art. 9 de l’Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la
contaminació per renous i vibracions.
k) Qualsevol altres serveis especials que siguin motivats per altres activitats que
exigeixin la seva prestació.
2. A aquest efecte, s’entendran prestats a instància de part els referits serveis
quan aquests hagin estat provocats per persona particular o redundin en benefici seu,
encara que no hagi mediat sol·licitud expressa.
SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats
a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària que siguin :
En el supòsit de l’art. 2n.1 a): Les persones titulars, empresàries o
organitzadores, en el seu cas, dels espectacles i esbarjos que motiven o obliguen aquest
Ajuntament a prestar els serveis especials assenyalats a l’article anterior.
En el supòsit de l’art. 2n. 1 b): Les persones titulars de l’empresa dels serveis de
transport i, si no estan els vehicles afectes a una activitat empresarial, els seus
propietaris.
A la resta de supòsits de l’art. 2n. 1: Els peticionaris dels altres serveis especials
i provocadors i els seus beneficiaris, encara que no ho sol·licitin.
RESPONSABLES
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu,
les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques a què es
refereix l’article 43 de la Llei general tributària.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
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1. La quota tributària es determinarà en funció del nombre d’efectius, tant
personals com materials, que s’usin en la prestació del servei, i el temps invertit, així
com en funció del temps d’utilització dels magatzems i dependències municipals.
2. A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:

Euros
a) Per cada Policia Local (PL) o membre del
personal municipal no especificats als
apartats següents,
per hora o fracció......................................................................46,00
a)2.Per cada Policia Local o membre del personal
municipal no especificats als apartats següents, per
hora o fracció nocturna.............................................................53,00
a)3. Per cada Policia Local o membre del personal
municipal no especificats als apartats següents, per
hora o fracció festiva/cap de setmana.......................................60,00
a)4. Per cada Policia Local o membre del personal
municipal no especificats als apartats següents, per
hora o fracció festiva/cap de setmana nocturna.........................66,00
b) Per cada Oficial PL, per hora o fracció....................................53,00
b)2. Per cada Oficial PL, per hora o fracció nocturna..................60,00
b)3. Per cada Oficial PL, per hora o fracció
festiva/cap de setmana.............................................................68,00
b)4. Per cada Oficial PL, per hora o fracció
festiva/cap de setmana nocturna..............................................76,00
c)Per cada sergent PL, per hora o fracció.....................................62,00
c)2.Per cada Sergent PL, per hora o fracció nocturna..................71,00
c)3. Per cada Sergent PL, per hora o fracció
festiva/cap de setmana.........................................................80,00
c)4.Per cada Sergent PL, per hora o fracció
festiva/cap de setmana................................................................89,00
d) Per cada auxiliar PL, per hora o fracció....................................29,00
d)2.Per cada auxiliar PL, per hora o fracció nocturna...................34,00
d)3. Per cada auxiliar PL, per hora o fracció
festiva/cap de setmana................................................................38,00
d)4.Per cada auxiliar PL, per hora o fracció
festiva/cap de setmana nocturna....................................................42,00
e) Per cada funcionari/funcionària, a nivell de tècnic de
grau mitjà, per hora o fracció.....................................................28,00
f) Per cada funcionari/funcionària a nivell de tècnic de
grau superior, per hora o fracció................................................32,00
g) Per vehicle turisme PL desplaçat...............................................18,00
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h) Per vehicle motocicleta PL desplaçat......................................10,00
i) Material senyalització, per unitat i dia (sense transport)............2,00
j) Per cada embarcació de l’Ajuntament.
utilitzada per trasllat i/o remolc,
per hora o fracció......................................................................67,00
k) Per la inspecció sanitària de productes
alimentaris i begudes i les seves condicions
de transport en els supòsits de decomís per
oferir-se en venda ambulant, sense
llicència municipals...................................................................62,00
l) Per inspecció sobre l’origen i identitat
d’articles no alimentaris destinats a la
venda fora d’establiments legalment
autoritzats, sense llicència municipals.....................................46,00
m) Per la vigilància i dipòsit d’articles no
alimentaris intervenguts per a la seva inspecció,
llevat els quatre primers dies:
-Bijuteria, rellotges i altres articles de mida
petita, per peça, al dia.................................................................0,15
- Altres articles, per metre cúbic i dia..........................................6,00
n) Estudi tècnic de senyalització...................................................62,00
o) Informes tècnics simples d’accidents (sense croquis)............115,00
p) Informes tècnics d’accidents ( amb croquis)..........................276,00
q) Informes policials d’actuació....................................................46,00
r) 1.Tanques o balises (per unitat i día, sense transport)...............8,00
2. Transport de material de señalització fins a 10 unitats (inclou col·locació i retirada)...........................................90,00
3. Transport de material de señalització de 11 a 20 unitats (inclou col·locació i retirada ).......................................180,00
4. A partir de 21 , per cada 10 unitats o fracció , s’afegirán......................................................................................90,00
s) 1. Per inspecció sonomètrica, en els supòsits
relacionats a l’art. 2n. 1).......................................................156,00
2. Precintat i desprecintat d’equips limitadors de sò..................64,00
3. Sonometría a vehicles.............................................................46,00
4. Precintat i desprecintat de vehicles.........................................46,00
3. A l’aplicació de tarifes referides a serveis realitzats per membres de la Policia Local o
funcionaris municipals, s’observaran les següents regles:
1ª. Es consideraran serveis nocturns els prestats des de les 22’00 fins a les 07’00
hores.
2ª. Es consideraran serveis festius o de cap de setmana els prestats en dia festiu o
dissabte o diumenge des de les 07,00 fins les 22,00 hores.
3ª. Es consideraran serveis nocturns festius o de cap de setmana els prestats en
dia festiu o dissabte o diumenge des de les 22,00 fins les 07,00 hores.
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4ª. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a
moment inicial el de sortida dels efectius municipals de les seves respectives
dependències, i com a final el d’entrada, un cop conclòs el servei.
EXEMPCIONS
Article 6.
Estan exempts del pagament de la taxa els serveis prestats a transports realitzats
per l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província
MERITACIÓ
Article 7.
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir, en els serveis assenyalats a
l’article 2n.1 quan s’iniciï la seva prestació, entenent a aquest efecte que dit inici es
produeix amb la seva sol·licitud.
2. En el supòsit a què es refereix l’article 2n.2, la meritació de la taxa té lloc
quan s’iniciï la prestació efectiva del servei.
DECLARACIONS D’INGRÉS
Article 8.
1. Els subjectes passius que es proposin realitzar activitats que motiven la
prestació dels serveis regulats en aquesta Ordenança, a l’article 2n, apartat 1, i que hagin
d’ésser prestats a instància de part, presentaran a l’Ajuntament el corresponent escrit de
sol·licitud, en el qual es farà constar els extrems de l’activitat a realitzar que siguin
necessaris per a la prestació del servei.
2. Per l’Administració municipal, previ informe tècnic d’avaluació dels serveis a
prestar, es practicarà liquidació provisional i s’exigirà dipòsit previ de les taxes, que
s’ingressaran a la Dipositaria Municipal com a requisit previ a la prestació del servei.
3. Un cop efectuat, i determinada la quota tributària definitiva conforme a l’art.
5è, es practicarà liquidació, amb caràcter definitiu, que serà notificada a l’interessat.
4. Respecte dels serveis regulats als restants epígrafs de l’abans citat article, per
part de l’administració municipal es procedirà -en el moment de la intervenció d’articles
no alimentaris o de decomís de productes alimentaris- a notificar a l’interessat obligat al
pagament de la liquidació de la taxa que escaigui per examen sanitari i inspecció dels
articles o productes. Així mateix, se li comunicarà, en cas d’articles no alimentaris,
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l’import de les taxes per dipòsit i vigilància que per dia es meritaran a partir del cinquè
de la data de dipòsit.
5. Prèvia la retirada per l’interessat dels articles no alimentaris intervinguts, un
cop superat l’examen dels serveis municipals, s’exigiran les taxes en règim
d’autoliquidació, amb el consegüent ingrés simultani de la quota resultant.
6. Els serveis municipals, en el moment de la sol·licitud de trasllat i/o remolc
d’embarcacions i objectes flotants, i un cop avaluats els mitjans i temps necessari per
realitzar el servei, practicaran liquidació provisional. S’exigirà el dipòsit previ de les
taxes per a la prestació del servei; un cop realitzat aquest, es practicarà liquidació amb
caràcter definitiu, que serà notificada a l’interessat.
7. Quan la sol·licitud sigui motivada per la realització d'informes tècnics
d'accidents la taxa es podrà ingressar en règim d'autoliquidació, conforme a l'establert
en l'article 24 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovada per
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, se sotmetrà al que disposen els articles 178 i següents de
la Llei general tributària.

APROVACIÓ
La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament el 12 de juny de 2014 i, amb la
seva publicació prèvia al BOIB en els termes prevists a l’art. 17.4 del R.D.L. 2/2004. La
seva vigència continuarà fins que no sigui derogada o modificada.
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