ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18. TAXA PER PRESTACIONS DE SERVEIS DE LA POLICIA
LOCAL I CIRCULACIONS ESPECIALS

ARTICLE 1. Fonament legal
D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i, específicament, l’article 57 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15 i 19 del mateix text refós,
s’estableixen taxes per les prestacions de la Policia Local i per l'atorgament
d'autoritzacions per a circulacions especials i pel servei de conducció i acompanyament
de vehicles que es regeixen pels articles 20 a 27 del text refós esmentat.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable:
a) La prestació de serveis per la Policia Local amb motiu de tasques relacionades
amb la càrrega i descàrrega de materials o d'altres treballs, quan s'ocupa la via
pública.
b) La prestació de serveis extraordinaris per la Policia Local, entesos com els que
ultrapassen l’enumeració de funcions pròpies de les policies locals segons la
normativa vigent, si aquests serveis beneficien persones determinades o, encara
que no les beneficiïn, les afecten de manera especial i, en aquest darrer cas, han
estat motivats per tals persones, directament o indirectament.
c) L'atorgament d'autorització especial per circular per les zones de la ciutat on
regeix la limitació de pes, si el vehicle, amb càrrega o sense, la ultrapassa, o hi
circula sense haver obtingut l'autorització corresponent.
d) L'atorgament d'autorització especial per circular pel nucli de la ciutat als
vehicles inclosos en les circumstàncies assenyalades en l'article 14è del
Reglament general de vehicles, o circular- hi sense haver obtingut l'autorització
corresponent.
e) L'atorgament d'autoritzacions especials permanents o temporals als vehicles
especials sense càrrega per 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 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius:
a) Les persones naturals o jurídiques que sol·licitin 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) El propietari de l’immoble, en el cas que l’Administració municipal hagi de
procedir a la col·locació de tanques de protecció.

d) Els titulars de vehicles, d’establiments i d’elements comunitaris i/o els ocupants
d’immobles amb sistemes d’alarma que originin la prestació del servei
extraordinari.
2. Són substituts del contribuent:
a) El propietari del vehicle que no sigui el conductor, l'usuari o el sol·licitant de
l'autorització o el que faci l'acte subjecte sense autorització.
b) La persona o les persones per compte de les quals es fa el transport subjecte.
3. A aquest efecte, té la consideració de titular del vehicle el que figura amb aquesta
qualitat en el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.
ARTICLE 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
ARTICLE 5. No subjecció
1. No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris per la Policia Local
amb motiu d'actes culturals, esportius, benèfics, religiosos, patriòtics o polítics,
sempre que aquests actes no tinguin caràcter lucratiu.
2. No estan subjectes a aquesta taxa els organismes de l'Estat, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació Provincial de Barcelona, l'Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus, l'Entitat Metropolitana del Transport i
l'Ajuntament.
3. La no subjecció no eximeix de l'obtenció de l'autorització en cas que es tracti de
transports especials o de circulació d'un vehicle especial, llevat que es tracti de serveis
públics de comunicacions o que interessin, immediatament, per a la seguretat i
defensa nacionals.
ARTICLE 6. Base imposable
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les tarifes que es contenen en l’Annex
d’aquesta Ordenança.
1. En el cas de prestació de serveis de la Policia Local, són les que resulten de la tarifa
corresponent.

2. En el cas de circulacions especials, la base imposable es determina segons
l'autorització, el vehicle i la classe de viatge.
3. En el cas de vehicles especials sense càrrega, la base es determina segons
l'autorització anual amb limitacions per circular en les vies públiques de la ciutat.
ARTICLE 7. Meritació
La taxa es merita:
a) Amb la prestació del servei de la Policia Local.
b) Amb l'atorgament de l'autorització per circular o pel fet de la circulació
sense haver obtingut el permís corresponent, en cas que es tracti de circulacions
especials, o per la prestació efectiva del servei d'acompanyament de vehicles.
ARTICLE 8. Normes de gestió, liquidacions i tramitació A. Prestacions de serveis
de la Policia Local:
1. En el cas de serveis extraordinaris, la gestió de la taxa s'inicia:
a) A petició de la part interessada per a qualsevol servei.
b) D'ofici, quan hi hagi motivació directa o indirecta dels particulars
resultant de les seves actuacions que obligui l'Administració a aquesta
prestació per raons de circulació, seguretat, convivència o una altra de
naturalesa anàloga, com ara els supòsits de celebració d'espectacles
públics o privats i altres activitats que per la seva naturalesa obliguin a la
prestació d'aquest servei ampliat.
2. En cap cas els serveis extraordinaris seran prestats a l'interior de recintes o
establiments de caràcter particular. La prestació d’aquest servei haurà de
realitzar-se a l’exterior o la via pública o en béns que tot i no ser de domini
públic es destinen a servei o ús públic. La prestació d'aquest servei i la seva
extensió tenen un caràcter purament discrecional.
3. A l'efecte de l'aplicació de les taxes, les fraccions d'hora es computen com una
hora sencera.
4. Es classifica com a nocturn el servei prestat entre les 22 hores i les 6 hores.
5. Quan un mateix servei comprengui hores diürnes i nocturnes, cadascuna
d'aquestes hores s'ha de liquidar de conformitat amb la tarifa establerta.
6. La taxa s'ha de liquidar per mitjà de l'òrgan gestor, i s'ha de satisfer en els
terminis reglamentaris. Tanmateix, en sol·licitar la prestació del servei es pot
exigir el dipòsit previ d'una quantitat estimada per garantir el pagament de la
taxa.

7. Es liquidarà el 50% de la taxa en el supòsit b) de l’article 2 en aquells casos de
vigilància prestats per la Policia Local a sol·licitud de particulars i que
repercuteixin de manera directa en l’interès general. B. Circulacions Especials:
En les autoritzacions especials, les taxes corresponents tant a les autoritzacions anuals,
com els serveis d'acompanyament es liquidaran mitjançant l'òrgan gestor, i en els terminis
reglamentaris.
ARTICLE 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles corresponents de
l’Ordenança General.
ARTICLE 10. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals , la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la província, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2020 i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES

Concepte
A. Prestacions de la Policia Local
Per la regulació del trànsit, amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega i
descàrrega de materials o altres treballs quan s’ocupa la via pública:
Per agent i hora diürna
Per agent i hora nocturna o festiva
Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància:
Per agent i hora diürna
Per agent i hora nocturna o festiva

Taxa

47,75 €
52,41 €
47,75 €
52,41 €

Per servei, caporal i hora diürna
Per servei, caporal i hora nocturna i festiva
Per servei, sergent i hora diürna
Per servei, sergent i hora nocturna i festiva
Per servei, motorista i hora diürna
Per servei, motorista i hora nocturna i festiva
Per servei, cotxe patrulla i 2 guàrdies/hora
B. Circulacions especials i conducció, vigilància i acompanyament de vehicles
Per cada autorització d’un vehicle de pes, incloent-hi la càrrega, no superior a 60
tones, per travessar el nucli urbà mitjançant transports especials
Per cada autorització d’un vehicle de pes, incloent-hi la càrrega, superior a 60 tones,
per travessar el nucli urbà mitjançant transports especials
Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi el vehicle
Per cada autorització anual per circular un vehicle especial amb càrrega

54,73 €
57,07 €
55,90 €
61,73 €
58,23 €
67,55 €
110,64 €

12,80 €
24,46 €
58,23 €
206,12 €

