
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L A  

VIGILÀNCIA/INTERVENCIÓ POLICIAL I ACTUACIONS DE LA BRIGADA  

 
 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel 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 
s’ajusten al que estableix l’article 57 de l’esmentat Text Refós.  

 
Article 2. Fet imposable 

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

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 qualssevol altres activitats 
que exigeixin la prestació dels dits serveis especials, hagin estat o no sol·licitats, quan aquests serveis 
beneficiïn especialment persones o entitats determinades o, encara que no les beneficiïn, les afectin de 
manera particular, sempre que, en aquest darrer cas, l’activitat municipal hagi estat motivada per 
aquestes persones o entitats, directament o indirecta. 

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, 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 deduesqui 
que intervé un interès privat lucratiu prioritari al merament cultural esportiu etc, que ha de presidir.  

 
Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 

de la Llei general tributària que han sol·licitat o provocat la prestació dels serveis regulats en el fet imposable 
definit a l’article anterior.  

 
Article 4. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques 
a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.  

2. 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 tributària.  

 
Article 5. Quota tributària 

La quota tributària 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 del servei i el temps que s’hi hagi 
invertit. No es 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  

Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa 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. 

 
Article 8. 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 ................................................................... 65,00 

2.- Un guàrdia inclòs motocicleta ..................................... 97,00 

3.- Un cotxe patrulla, inclòs guàrdia conductor ................ 108,00 

4.- Oficial de Brigada d’obres ........................................... 54,00 

5.- Operari Brigada d’Obres ............................................. 43,00 

6.- Vehicle de Brigada d’Obres, sense dotació ................. 43,00 

 
2. La quantia resultant de l’aplicació de la tarifa anterior s’incrementarà en un 50 per cent si es prestés en 

horari nocturn (de les 22:00 a les 6:00). 

3. 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. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, aprovada per acord de l’Ajuntament Ple, de 6 de febrer de 2017, entrarà en vigor i serà 
d’aplicació a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en 
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 


