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36 – TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL
2023

Article 1r.- Fonament i naturalesa

A l’empara del que preveuen els articles 20.4 f) i g) i 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
l’Ajuntament estableix la taxa per serveis especials de la Policia Local, que es regira per al present ordenança.

Article 2n.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable:

a). La prestació de serveis per la Policia Local amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega i descàrrega de 
materials o d’altres treballs, quan s’ocupa la via pública.

b). La prestació de serveis extraordinaris per la Policia Local, entesos com aquells que ultrapassen l’enumeració de 
funcions pròpies de les policies locals segons la normativa vigent, si aquestes beneficien a persones determinades o, 
encara que no les beneficiïn, les afecten de manera especial, i en aquest darrer cas, han estat motivats per tals 
persones, directament o indirectament.

Article 3r.- Actes no subjectes

1.- No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris de la Policia Local amb motiu d’actes culturals, 
benèfics, religiosos, patriòtics o polítics, sempre que aquests actes no tinguin caràcter lucratiu.

2.- No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris de la Policia Local que hagin estat originats per la 
comissió d’una infracció penal contra la propietat que hagi originat l’activació del sistema d’alarma.

Article 4t.- Subjectes passius

Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a que es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria que sol·licitin o resultin beneficiades o 
afectades pels serveis o activitats locals que prestin o realitzin les entitats locals, conforme a alguns dels supòsits 
previstos en l’article 20.4 del RDL 2/2004 esmentat.

Article  5è.- Exempcions

Estaran exempts d’aquesta taxa l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres entitats 
públiques que sol·licitin el servei.

Article 6è.- Obligació de contribuir

L’obligació de contribuir neix en el moment de la prestació del servei especial que realitzi la Policia Local.

Article 7è.- Normes de gestió, tramitació i liquidació

A. Prestacions de la Policia Local:
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1.- En el cas de serveis extraordinaris, la gestió de la taxa s’inicia:

a). A petició de la part interessada per a qualsevol servei.

b). D’ofici, quan hi hagi motivació directa o indirecta dels particulars resultant de les seves actuacions que obligui a 
l’administració a aquesta prestació per raons de circulació, seguretat, moralitat o una altra de naturalesa anàloga, 
com ara els supòsits de celebració d’espectacles públics o altres activitats que per la seva naturalesa obliguin a la 
prestació d’aquest servei ampliat.

2.- En cap cas els serveis extraordinaris són prestats a l’interior de recintes o establiments de caràcter particular i 
solament es poden referir i ser prestats a l’exterior, concretament a la via pública, o en béns que, tot i no ser de 
domini públic, es destinen a servei o ús públic. La prestació d’aquest servei i la seva extensió tenen un caràcter 
purament discrecional.

3.- A l’efecte de l’aplicació de la taxa, les fraccions d’hora es computen com a hora sencera.

4.- Es classifica com a nocturn el servei prestat entre les 22:00 i les 6:00 hores.

5.- Quan un servei comprengui hores nocturnes i diürnes, cadascuna d’aquestes hores s’ha de liquidar de conformitat 
amb la tarifa establerta.

6.- La taxa s’ha de liquidar mitjançant l’òrgan gestor, i s’ha de satisfer en els terminis reglamentaris. Tanmateix, en 
sol·licitar-se la prestació del servei es pot exigir el dipòsit previ d’una quantitat estimada per garantir el cobrament de 
la taxa.

B. Circulacions especials:

En les autoritzacions especials, les taxes corresponents tant a les autoritzacions anuals, com els serveis 
d’acompanyament es liquidaran mitjançant l’òrgan gestor, i en els terminis reglamentaris.

Article 8è.- Quotes

 Epígraf 1. Prestacions de la Policia Local:

1.1.- Per la regulació del trànsit amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega o descàrrega de materials o 
d’altres treballs quan s’ocupa la via pública:

Per agent i hora diürna 47,19 €
Per agent i hora nocturna o festiva 50,40 €

1.2.- Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància i/o acompanyaments:

Per agent i hora diürna 47,19 €
Per agent i hora nocturna o festiva 50,40 €
Per caporal i hora diürna 53,71 €
Per caporal i hora nocturna no festiva 55,90 €
Per sergent i hora diürna 54,79 €
Per sergent i hora nocturna o festiva 59,19 €
Per cada servei, motorista i hora diürna 55,90 €
Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva 63,57 €
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Per servei cotxe patrulla i 2 guàrdies hora 106,30 €
Per utilització de grua hora 186,31 €

Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El secretari
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El secretari,
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