13 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS
DE COMPETÈNCIA LOCAL QUE ESPECIALMENT SIGUIN MOTIVATS
PER LA CELEBRACIÓ D’ESPECTACLES PÚBLICS, GRANS
TRANSPORTS, PAS DE CARAVANES I QUALSEVOL ALTRA ACTIVITAT
QUE EXIGEIXI LA PRESTACIÓ DE DITS SERVEIS ESPECIALS.

ARTICLE 1.- FONAMENTS I NATURALESA.
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, del 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, del 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa
pels serveis de competència local que especialment siguin motivats per la celebració
d’espectacles públics, grans transports, pas de caravanes i qualsevol altra activitat
que exigesqui la prestació de dits serveis especials", que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu l'article 58 de la Llei
39/1988, així com a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal
de Taxes Estatals i Locals, i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de
caràcter públic.
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE.
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels següents serveis
especials, de competència municipal, a instància de part:
a) Vigilar, protegir, ordenar i regular el trànsit, l'estacionament de vehicles i
qualsevol altres que siguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments
públics 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 així ho exigeixin.
b) Conduir, vigilar i acompanyar transports pesats, grans transports i
caravanes a través de vies urbanes i interurbanes dins el Terme Municipal.
c) Qualsevol altres serveis especials que siguin motivats per altres activitats
que exigeixin la seva prestació.
2. A aquests efectes, s'entendran prestats a instància de part els referits a
serveis quan aquests hagin estat provocats pel particular o redundin en el seu
benefici, encara que no hagi fet una sol·licitud expressa.
ARTICLE 3.- SUBJECTE PASSIU.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 33 de l'esmentada Llei General Tributària que
siguin:
a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles o
esbargiments que motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis
especials assenyalats a l'article anterior.
b) Titulars de les empreses dels serveis de transport i, si els vehicles no estan
sotmesos a una activitat empresarial, els seus propietaris.

c) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris
encara que no els sol·licitin.

ARTICLE 4.- RESPONSABLES.
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 subsidia ris els administradors de les societats i els síndics,
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 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
1. La quota tributària es determinarà en funció del nombre d'efectius, tant personals
com materials, que s'emprin en la prestació del servei, i el temps invertit.
2. A tal efecte, s'aplicarà la següent tarifa:
a) Per cada Policia Local, per cada hora o fracció
b) Per cada Oficial de la Policia Local, per hora o fracció

18,29 €
23,93 €

c) Per cada funcionari, nivell tècnic de Grau Mitjà, per hora o fracció

24,55 €

d) Per cada funcionari, nivell tècnic de Grau Superior

28,35 €

e) Tarifa fixa per vehicle municipal desplaçat
f) Tarifa fixa per motocicleta desplaçada

18,00 €
9,00 €

g) Material senyalització, per unitat i dia
h) Informes policials d'actuació

1,30 €
31,00 €

3. En l'aplicació de la Tarifa s'observaran les següents regl es:
· Les quotes s'incrementaran en un 50% quan els serveis es facin entre les 20 i les 24
hores i en un 100 per 100 de les 0 a les 8 hores del matí.
· El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà agafant com moment
inicial el de sortida dels efectius municipals de les seves dependències, i com final, el
moment que hi entrin, un cop conclòs el servei.
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS.
Estan exempts del pagament de la Taxa els serveis prestats a transports efectuats per
l'Estat, la Comunitat Autònoma i la Província.

ARTICLE 7.- MERITACIÓ.
1. Es merita la Taxa i neix l'obligació de contribuir en els serveis assenyalats a
l'article 2.1, quan s'inicia la seva prestació, entenent a aquests efectes que aquest inici es
produeix amb la seva sol·lici tud.
2. En el supòsit a què es refereix l'Article 2.2, la meritació de la Taxa es fa quan
s'inicia la prestació efectiva del Servei.
3. D'acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
s'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la Taxa com a requisit per iniciar el tràmit de
l'expedient.
ARTICLE 8.- SUBJECTE PASSIU .
1. Els subjectes passius que vulguin efectuar activitats que motivin la prestació
dels serveis regulats en aquesta Ordenança, presentaran a l'Ajuntament el corresponent
escrit de sol·licitud, en el qual es faran constar els extrems de l'activitat a realitzar que
siguin precisos per a la prestació del servei.
2. L'Administració Municipal, després de l'informe tècnic d'avaluació dels serveis a
prestar, practicarà liquidació provisional i exigirà el dipòsit previ de les Taxes, que
s'ingressaran a la Tresoreria Municipal com requisit previ a la prestació del Servei.
3. Un cop efectuat aquest i determinada la quota tributària definitiva d'acord amb
l'article 5, es practicarà liquidació amb caràcter definitiu, que serà notificada a l'interessat.
ARTICLE 9.
En tot el que sigui relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les
sancions que les correspongui en cada cas, es regirà pel que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL.La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i es començarà a aplicar a partir de l’1 de gen er de 2004;
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA

Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 178 de dia 27 de desembre de 2003
Pollença, 29 de desembre de 2003
La secretaria actal.,

