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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
SINGULARS DE LA POLICIA MUNICIPAL 
 

Disposició general 
 
ARTICLE 1 
A l'empara d'allò previst als articles 58 i 20.4  g) i z) de la Llei 39/88, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d'aquest text legal, s’estableix la taxa per a la realització d’activitats 
singulars de la Policia Municipal. 
 
Fet imposable 
 
ARTICLE 2 
1. Constitueix el fet imposable l'activitat realitzada per la Policia Municipal, quan es 
refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, llevat de les 
tasques de vigilància pública en general. 
 
2. S'entén que el servei prestat per la Policia Municipal afecta o es refereix al subjecte 
passiu quan hagi estat motivat directament o indirectament per ell mateix, de manera 
que les seves actuacions obliguin la Policia Municipal a realitzar activitats o prestar 
serveis, i sempre que es tracti de serveis que no siguin de prestació obligatòria i 
gratuïta, tal com s’estableix a la normativa vigent. 
 
3. En especial, es consideren fets imposables cadascun dels serveis o activitats 
següents: 
 

1. Serveis derivats de la celebració d’espectacles publics, acompanyament de 
vehicles per la seva dimensió o la seva càrrega especial i qualsevol altre activitat 
que suposi la prestació de serveis especials per part e la Policia Municipal. 

2. Preparació i/o direcció de les tasques de càrrega i descàrrega i treballs especials 
en zones no destinades a aquesta finalitat i per la dificultat o perill que 
representin per a la circulació. 

3. Operació d'habilitació d'espais d'estacionament quan per les dimensions dels 
vehicles, la seva càrrega o per qualsevol altra circumstància calgui fer-ho. 

4. Realització i direcció de les tasques d'interrupció de la circulació com a 
conseqüència d'operacions especials a la via pública derivats de : 

 
a) Instal·lació temporal de grues mòbils. 
b) Instal·lació temporal de maquinària pesada. 
c) Instal·lació temporal de qualsevol altre element que per les seves dimensions 
o perill dificulti o interrompi la circulació. 

 
 
Obligació de contribuir 
 
ARTICLE 3 
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L’obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud del permís corresponent. 
Tanmateix es merita la taxa en el moment que s'iniciï l'actuació o servei regulat a 
l'article 2 d'aquesta ordenança. 
 
Subjectes passius 
 
ARTICLE 4 
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària que sol·liciten, es beneficien o 
resultin afectats per la prestació del servei. 
 
Tarifes 
 
ARTICLE 5 
 
1. 
a) Habilitació d'espais d'estacionament sobre una longitud màxima de 5 metres lineals 
..............................................................................................................10,50 
€. 
b) Quan la distància superi els 5 metres lineals, per cada metre o fracció........  2,60 €.  
c) Tall  parcial o total d'un sentit de circulació..............................................23,00 € 
d) Tall  total dels dos sentits de circulació ...................................................31,50 € 
 
Les tarifes d'aquest apartat 1 s'entenen per a una duració de 6 hores. Si es depassen, 
s’incrementarà en un 50%. 
 
2.Prestació de serveis segons els agents necessaris 
 
Per cada agent i hora (o fracció): 
 

 En horari diürn .....................................   15,75 € 
 En horari nocturn i/o festiu ..................    18,00 € 

 
S’entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores, i per diürn, la resta d’hores. 
 
La celebració d’espectacles públics, acompanyament de vehicles per la seva dimensió o 
la seva càrrega especial i qualsevol altre activitat que suposi la prestació de serveis 
especials, la tarifa es calcularà en funció de les hores i el nombre d’agents destinats a 
la prestació dels servei. 
 
S'aplicarà quota zero, prèvia petició de l'interessat i aprovació per l’Alcaldia, a les 
autoritzacions concedides per la celebració d’espectacles públics d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques o de 
foment. 
 
 
 
Normes de gestió 
 
ARTICLE 6 
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1. Les persones interessades a rebre la prestació d'un servei, hauran de sol·licitar-lo 
com a mínim amb dos dies d'antelació. 
Es consideren dies inhàbils els dissabtes i diumenges, i les festes oficials. 
2. Aquesta taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació: 
Els subjectes passius presentaran l'imprès de l'autoliquidació, amb dos dies d'antelació 
a la data de la prestació del servei sol·licitat, degudament emplenat juntament amb la 
sol·licitud de llicència o autorització que no es tramitarà sense que s'hagi efectuat 
l'ingrés corresponent a la Tresoreria Municipal o a les entitats col·laboradores 
autoritzades, tenint en compte que aquest termini es podrà modificar en els casos 
d'urgència justificada. 
3. Si per raons alienes al subjecte passiu no s'iniciés la prestació del servei, aquest 
tindrà dret a la devolució de la quota ingressada. 
4. El pagament de la taxa no prejutja ni atorga autorització fins que no s'obtingui el 
preceptiu i previ permís de la Policia Municipal. La prestació d'un servei no comporta 
drets adquirits per a altres situacions posteriors i iguals, o de característiques similars. 
 
Infraccions i sancions 
 
ARTICLE 7 
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponen en cada cas, caldrà tenir en compte el que disposa la Llei general 
tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
Disposició final 
 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2009 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 
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