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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

11985 Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància d'establiments i altres de
cometència municipal motivats per activitats que exigeixin la seva prestació

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 13 de juliol de 2015, va adoptar l’acord relatiu a l’aprovació inicial de la Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància d’establiments i altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin
la seva prestació, pel que es sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de la publicació
d’aquest edicte en el BOIB, durant els quals s’admetran reclamacions davant d’aquesta corporació, el Ple de la qual resoldrà , en el ben entès
que si no n’hi ha, s’entendrà definitivament aprovat, d’acord amb el que disposen els articles 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i
169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILANCIA D’ESTABLIMENTS I
ALTRES DE COMPETENCIA MUNICIPAL MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXIN LA SEVA PRESTACIÓ.

Fonament i naturalesa
ARTICLE 1

En us de les facultats concedides pels artícles 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 15 a 19 del Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, 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 regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò
previst a l’article 57 de l’esmentat Text Refós.

Fet imposable
ARTICLE 2

1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels següents serveis:

a. De vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin.

b. 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 d’aquests serveis
especials s’hagin sol·licitat o no, quan aquests beneficiïn especialment persones o entitats determinades o, tot i que no les beneficiïn,
les afectin de manera particular, sempre que en aquest darrer cas l’activitat municipal hagi estat motivada per les esmentades
persones o entitats directa o indirectament.

2. 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, polítiques, sindicals, culturals, festes de barriada i activitats esportives de caràcter aficionat quan per decret de batlia es
consideri que existeix un interès general i públic per la celebració de les esmentades.

Subjecte passiu
ARTICLE 3

Estan obligats al pagament de la Taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributaria que han solicitat o provocat la prestació dels serveis regulats en el fet imposable definit a l’article
anterior.

Responsables
ARTICLE 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles
41 i 42 de la Llei General Tributaria
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de concursos, societats i entitats
en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.

Quota tributaria
ARTICLE 5

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’hagin d’utilitzar a la prestació del servei i el temps invertit en aquest.  

Devengo
ARTICLE 6

Conforme a l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, la Taxa es devengarà en el moment de sol·licitar o produir-se la prestació del servei o activitat.

Declaració i ingrés
ARTICLE 7

Pels serveis sol·licitats a instancia de part, els subjectes passius hauran d’autoliquidar la Taxa en el moment de presentar la sol·licitud.

En els casos restants es procedirà a la liquidació per part dels serveis municipals aplicant-se els terminis previstos en el Reglament General de
Recaptació.

Les sol·licituds contindran els següents requisits:

a. Reserva d’espai (originat per mudances, bodes, festes, descarrega de materials, mobiliari i altres), es presentaran amb una antelació
mínima de 5 dies.

b. Regulació del trànsit rodat (motivat per obertura de rases, asfaltats, trasllat de vehicles pesats), es presentaran amb una antelació
mínima de 5 dies.

c. Urgències: Serà suficient la cridada telefònica al policia o a la batllia.

Quan per causes imputables a l’administració no es presti el servei procedirà el retorn de la quantia. Si no es presta el servei per causes
imputables al subjecte passiu la quantia no serà retornada.

Infraccions i sancions
ARTICLE 8

S’estarà a allò disposat als articles 178 i cegants de la Llei General Tributaria i les disposicions que la desenvolupen i complementen.

Disposició final

La present ordenança, entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació.

 

ANNEX

TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILANCIA D’ESTABLIMENTS I ALTRES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXIN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS.

TARIFES

CONCEPTE EUROS

Policia de dia laborable per hora o fracció 30

Policia de nit, cap de setmana o festiu per hora o fracció 40

Desplaçament de vehicle de policia per dia 80

Material de senyalització per unitat i dia 3

Material especial de senyalització per unitat i dia 100

3 (mínim 80 en el cas de tall de carrer o
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Reserva d’espai a la via pública o tall de carrer o sentit de circulació per metre lineal i dia sentit de circulació)

Estudi previ de senyalització i necessitats del servei (d’acord amb el criteri dels serveis tècnics municipals) 350

Transport i col·locació del material de senyalització i retirada, per viatge 150

Neteja 200

Neteja especial 400

Rodatge d’anuncis publicitaris ½ dia 400

Rodatge d’anuncis publicitaris dia sencer 600

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.

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.

ESTUDI DE COSTOS

Atès que no  hi ha un estudi fet dels serveis anuals que e poden prestar per aquest concepte es fa una previsió dels ingressos i costos fent
servir com exemple una festa particular amb gran afluència de gent que comporta la necessitat de prestació d’aquests serveis. Aquesta festa es
preveu que comportarà tallar un sentit de circulació per reserva d’espai d’estacionament amb la col·locació de material especial de
senyalització per la regulació del trànsit essent necessari elaborar un estudi de senyalització i necessitats del servei i un cotxe de policia així
com quatre policies presents per regular el trànsit i controlar l’afluència de gent i la neteja el dia posterior per tal de determinar si les tarifes
establertes compleixen amb la normativa vigent.

COSTOS

Concepte Càlcul Cost

Auxiliar administrativa registre d’entrada Cost empresa mensual: 3561/165 hores de treball mensual=21,58. 0,33 hores*21,58 7,12

Administrativa Cost empresa mensual: 3532,15/165 hores de treball mensual=21,41*0,33 7,06

Secretaria Cost empresa mensual: 6458,98/165 hores de treball mensual=39,15*0,33 12,92

Tècnic Cost empresa mensual: 450/14 hores de treball mensual=32,14*3 96,42

Peó brigada Cost mensual empresa: 3855/165 hores de treball mensual= 23,36*18 420,48

Policia Cost per hora policia contractat: 30*7*4 840

Material de senyalització, amortització del que es en
propietat i lloguer de semàfor de regulació del trànsit i
màquina de neteja

Aproximació 250

Benzina vehicles
Aproximació tenint en compte que el vehicle policial faci patrulla a més del vehicle de
transport de la senyalització

50

Part proporcional de material d’oficina, assegurances, etc
Es calcula la despesa corrent per dia: 2.800 euros, es calcula que es destinarà la meitat
dels recursos de l’ajuntament durant una jornada=2800/2=1400

1400

TOTAL DESPESES 3.084,06

INGRESSOS

CONCEPTE CÀLCUL TOTAL

Policia cap de setmana per hora o fracció 4 policies durant 7 hores 1120

Desplaçament de cotxe de policia un dia 80 80

Material de senyalització 2 senyals i 10 cones 36

Material especial de senyalització un dia 1 semàfor 100

Reserva d’espai a la via pública o tall de carrer o sentit de circulació per metre lineal i dia 200 metres lineals 600
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Estudi previ de senyalització i necessitats del servei (d’acord amb el criteri dels serveis tècnics
municipals)

si 350

Transport i col·locació del material de senyalització i retirada, per viatge 2 viatges 300

Neteja Si 200

TOTAL INGRESSOS 2.786

El Batle
Mateu Ferrà Bestard
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