ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16

TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL

Article 1r. Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 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
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
taxa per vigilància especial, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada
amb motiu de la vigilància especial realitzada per part de l’Ajuntament.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels
serveis de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4t. Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
4.- Llevat del que disposa l’apartat 2 de l’article 42 Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, la responsabilitat assoleix la totalitat del deute tributari exigit en
període voluntari.
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D’acord amb l’article 41.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
quan hagi transcorregut el termini voluntari de pagament que es concedeixi al
responsable sense fer l’ingrés, s’ha d’iniciar el període executiu i s’ha d’exigir els
recàrrecs i els interessos que siguin procedents.
D’acord amb l’article 41.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la
responsabilitat no inclou les sancions, llevat de les excepcions que en la Llei 58/2003, o
en una altra s’estableixin. En els supòsits en què la responsabilitat inclogui les
sancions, quan el deutor principal hagi tingut dret a la reducció que preveu l’article
188.1.b de la Llei 58/2003, el deute derivat ha de ser l’import que sigui procedent sense
aplicar la reducció corresponent, si s’escau, al deutor principal i s’ha de donar tràmit de
conformitat al responsable en la proposta de declaració de responsabilitat.
La reducció per conformitat és la que preveu l’article 188.1.b de la Llei 58/2003. La
reducció obtinguda pel responsable se li ha d’exigir sense més tràmit en cas que presenti
qualsevol recurs o reclamació contra l’acord de declaració de responsabilitat, fundat en
la procedència de la derivació o en les liquidacions derivades. Als responsables del
deute tributari els és aplicable la reducció que preveu l’article 188.3 de la Llei 58/2003.
Les reduccions previstes en aquest apartat no són aplicables als supòsits de
responsabilitat pel pagament de deutes de l’article 42.2 de la Llei 58/2003.

Article 5è. Beneficis fiscals.
No es preveu cap exempció de caràcter general, si bé es podran aprovar exempcions
individuals segons les circumstàncies i finalitat.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat variable en funció de la durada
del servei i el moment de la seva prestació.
Tarifes
Per cada agent i hora de servei diurn (de 6h. a 20h.)
...........................37,00 euros
Per cada agent i hora de servei nocturn (de 20h. a 6h.) i dies festius....55,50 euros
El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a moment inicial
el de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments i com a moment final el de la
seva entrada, una vegada acabat el servei.
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Article 7è. Període impositiu i acreditament de la taxa
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol.licitud per la
realització de l’activitat.
Article 8è. Règim de declaració, liquidació, notificació i ingrés
L’Ajuntament practirà la corresponent liquidació en base a la sol·licitut presentada pel
subjecte passiu. Aquesta serà notificada d’acord amb els procediments previstos en
l’ordenança General i el seu ingrés s’haurà de produir en els terminis i de la manera
previstos en la pròpia liquidació.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 51 i 54 de l’Ordenança General.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pineda de Mar a 26
d’octubre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
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