ORDENANÇA FISCAL REGUALDORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
VIGILÀNCIA ESPECIAL DELS ESTABLIMENTS QUE HO SOL·LICITIN

Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.B)
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març, 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.
Article 2n.- Obligats al pagament.
Està obligat al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança qui
es beneficiï dels serveis prestats per aquest Ajuntament, a què es refereix l'article
anterior.
No obstant, s’estableix un supòsit de no subjecció, per als serveis que es
presten a Associacions veïnals legalment constituïdes i circumscrit a l’àmbit d’influència
de les mateixes.
Article 3r.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada a
la tarifa continguda a l'apartat següent.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
Per la prestació del servei de vigilància, per cada hora o fracció:
1. Un guàrdia ...................................
22 euros
2. Un motorista .................................
25 euros
3. Un cotxe patrulla, inclosa la seva dotació ... 46 euros
3. La quantia que resulti de l'aplicació de la tarifa anterior s'augmentarà en
un 50 per cent quan la prestació del servei tingui lloc entre les 20 i les 24 hores del dia i
en un 100 per cent entre les zero hores a les 8 del matí.
4. El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a
moment inicial el de la sortida dels efectius dels seus respectius quarters o parcs i com
a final el de l'entrada d'aquests, una vegada conclòs el servei.
Article 4t.- Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança
neix des que es presti el servei especificat a l'apartat segon de l'article anterior.
2. El pagament del dit preu públic s'efectuarà en el moment de la
presentació, a l'obligat a realitzar-lo, de la corresponent factura.
Article 5è.- Gestió.

Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació del servei a
què es refereix aquesta ordenança, presentaran en aquest Ajuntament sol·licitud
detallada sobre el servei interessat, lloc i data on s'ha de presentar, i a més, detalls
necessaris per determinar el servei a prestar.
Disposició final.
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, aprovades per el Ple
d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 d'octubre de 2007, publicada
l’aprovació definitiva en el BOIB núm. 193 de 25 de desembre de 2007, entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2008 fins a la seva modificació o derogació expressa.

