
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA VIGILÀNCIA / 
INTERVENCIÓ POLICIAL I ACTUACIONS DE LA BRIGADA O ALTRES EMPLEATS MUNICIPALS 
O ALIENS A REQUERIMENT DE L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Concepte 
 
De conformitat amb el previst a l’article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de vigilància 
especial dels establiments que ho sol·licitin, que es regirà per la present ordenança; també s’aplicarà a les empreses o 
particulars que provoquin l’actuació de la policia malgrat no ho sol·licitin, sempre que dita actuació sigui necessària per 
l’ordre públic, incloent-s’hi entre les altres que siguin necessàries la regulació del transit, intervencions de tota mena, 
esbrinaments..., i sempre que hi hagi intencionalitat o negligència en el fet causant. S’aplicarà també la present ordenança 
en els casos en que, havent-hi intencionalitat o negligència en el fet causant, s’hagi d’intervenir per part de la brigada 
municipal o serveis aliens a l’Ajuntament a requeriment d’aquest en qualsevol cas en que la normalitat o ordre públic es 
pugui veure compromès per l’actuació d’un particular. 
 
S’entendrà per negligència, als efectes d’aquesta ordenança, l’omissió d’aquella diligència que exigia la naturalesa de 
l’obligació y correspongui a les circumstancies de les persones, del temps i del lloc, d’acord amb la que correspondria a 
un bon pare de família. Aquesta ordenança no serà aplicable en aquells casos  que no hagin pogut ésser previstos ni 
aquells que, inclòs previstos, foren inevitables. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els que es beneficien dels serveis prestats per 
aquest Ajuntament, a que es refereix l’article anterior, o els responsables, per acció o omissió, del fet causant de la 
intervenció. 
 
Article 3. Quantia 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la Tarifa següent: 
 
Per la prestació del servei de vigilància/intervenció, per hora o fracció: 
 
1.- Un guàrdia  65,05 
2.- Un motorista inclòs motocicleta 97,58 
3.- Un cotxe patrulla, inclòs conductor  108,43 
4.- Oficial de Brigada d’obres 54,21 
5.- Operari Brigada d’Obres 43,37 
6.- Vehicle de Brigada d’Obres, sense dotació 43,37 
7.- Funcionaris d’altres departaments 65,05 
8.- Altre personal propi  54,21 
9.- Serveis aliens: el cost efectiu suportat per l’Ajuntament, incrementat en un 10% en 
concepte de despeses generals.  

 
2. Quant la prestació tingui una durada superior a dues hores, la part que superi aquestes dues hores tindrà una 

reducció del 50% 
3. La quantia resultant de l’aplicació de la Tarifa anterior s’incrementarà en un 25 per cent quant la prestació del 

servei tengui lloc entre les 20 i les 24 hores del dia i en un 50 per cent si es prestés de les 0 hores a les 8 del matí. 
4. Els temps de prestació efectiva del servei es computarà considerant com a moment inicial, el de sortida dels 

efectius dels seus respectius aquarteraments o parcs i com a finalització el d’entrada dels mateixos, una vegada 
conclòs el servei. 



 
Article 4. Obligació de pagament 

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de el moment que es presti el servei 
especificat en l’apartat segon de l’article anterior. 

2. El pagament de dit preu públic s’efectuarà en el moment de presentació a l’obligat a abonar-ho, de la corresponent 
factura. 
 
Article 5. Gestió 
Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació del servei a que es refereix aquesta ordenança presentaran 
en aquest Ajuntament sol·licitud detallada sobre el servei interessat, lloc i data on s’ha de dur a terme i demés detalls 
necessaris per a determinar el servei a prestar. Les altres actuacions es faran per ordre de la Batlia o Prefectura de la 
policia local, assenyalant la persona o persones responsables. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança Fiscal s’aplicarà a partir del següent dia al de la seva publicació, i estarà en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 


