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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

13265 Elevació automàtica ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis especial de vigilancia
d’establiments i altres de competencia municipal motivats per activitats que exigeixin la prestacio de
serveis especials

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de maig de 2014, s’aprova la modificació de la ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIAL DE VIGILANCIA D’ESTABLIMENTS I ALTRES DE
COMPETENCIA MUNICIPAL MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXIN LA PRESTACIO DE SERVEIS ESPECIALS. I feta la
legal exposició al públic sense haver-ne presentat durant el temps d’exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a
l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament
aprovat, transcrivint-ne a continuació el text complet de l’ordenança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

TEXTE DE L’ORDENANÇA

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIAL DE VIGILANCIA D’ESTABLIMENTS I
ALTRES DE COMPETENCIA MUNICIPAL MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXIN LA PRESTACIO DE SERVEIS

ESPECIALS

Article 1.
Fonament i naturalesa

D’acord amb el previst als articles  20.3 l del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 de dit text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis
especials de vigilància d’establiments i altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin la prestació de serveis especials,
que es regiran per la present ordenança fiscal.

Article 2.
Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels servies següents:

De vigilància especial dels establiments que ho sol·liciten
De competència municipal que especialment i amb caràcter excepcional o accidental siguin motivats per la celebració d’espectacles
públics, grans transports, pas de caravanes i qualsevol altra activitat que exigeixi la prestació dels dits serveis especials, hagin estat o
no sol·licitats.
Quan aquests serveis beneficiïn especialment persones o entitats determinades o, encara què no les beneficiïn, les afectin de manera
particular, sempre què, en aquest darrer cas, l’activitat municipal hagi estat motivat per aquestes persones o entitats, directa o
indirectament.
No estan subjectes a la taxa els serveis de vigilància establerts per l’Ajuntament amb caràcter general ni els serveis especials motivats
per activitats religioses, culturals, benèfiques, polítiques, sindicals, festes de barriada i activitats esportives de caràcter aficionat,
sense que sigui d’aplicació aquesta exempció a les activitats organitzades per empreses, entitats o persones privades, quan de les
seves actuacions es dedueixi que intervé un interès privat lucratiu prioritari al merament cultural esportiu,...

Article 3.
Subjecte passiu

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ha sol·licitat o provocat la prestació del servei regulats en el fet imposable definit a l’article
anterior
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Article 4.
Responsables

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones  físiques o jurídiques a que es refereixen els
articles 41 i 42 de la Llei General Tributaria.

Seran responsables subsidiaris 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 43 de la Llei General Tributaria

Article 5.
Quota tributària

La quota tributaria es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta ordenança, segons el nombre d’efectius, tant
personals com materials, que s’emprin en la prestació dels servei i el temps que s’hi hagi invertit

No computaran amb càrrec al servei especial de vigilància, els efectius que correspondrien al servei ordinari, quan tots dos siguin coincidents.

Article 6.
Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Article 7.-
Meritació

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança es meritarà en el moment de sol·licitar la prestació del servei o l’activitat
que no es realitzarà ni es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament corresponent

Art 8.
Declaració i ingrés

El procediment d’ingrés serà tal com preveu l’article 27 del Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, el d’autoliquidació. Per als
serveis sol·licitats a instancia de part, els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment de presentar la sol·licitud.

Les sol·licituds presentades davant la policia local, mitjançant impresos amb aquest efecte, compliran els següents requisits:

Reserva d’espai (originat per mudances, noces, descarrega de mercaderies, altres) es presentarà amb una antelació mínima de 48
hores.
Regulació de trànsit (motivat per síquies, asfaltatge, trasllat de vehicles, filmacions,...) es presentarà amb una antelació mínima de 48
hores.
Urgències. Serà suficient comunicació per mitjà telefònic al comandament encarregat del servei.
Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei públic no es presti, es procedirà a la devolució
de l’import corresponent.

Article 9.
Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat en la Llei General Tributària, i la seva normativa de
desenvolupament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el BOIB.
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ANNEX

TARIFES

1.1 Per policia hora extra                                                                                  30,20€

1.2 Per policia hora extra especial (nocturna o festiva)                                    35,50€

2.1 Policia motorista per hora extra                                                                  31,00€

2.2 Policia motorista hora extra especial (nocturna o festiva)                          35,40€

3.1 Cotxe patrulla hora extra                                                                             62,00€

3.2 Cotxe patrulla hora  extra especial (nocturna o festiva)                              70,80€

4.1Servei diürn grua per servei urbà o fracció per desplaçament                     27,28 €

4.2 Serveis festiu urbà grua per desplaçament

5. Per material senyalització sense transport per dia 2 € unitat de senyalització

Si la prestació del serveis requereix la presencia d’un comandament entremig les tarifes s’incrementaran per cada hora de comandament en
les següents quantitats

Oficial extra                                                                                                         2,81€

Oficial extra especial                                                                                           3,20€

El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com element inicial el de sortida dels efectius dels seus quarters o parcs, i com
final el d’entrada al mateixos llocs una vegada conclòs el servei.

Valldemossa, 22 de juliol de 2014

El Batle
Nadal Torres Bujosa
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