
 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
 
 TAXA PRESTACIONS ESPECIALS DE LA POLICIA 
 
 
Article 1r. Disposició general. 
   
D'acord amb el que estableix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en relació al 15, 27 i 57 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament estableix taxes per les prestacions 
especials de la Policia Local. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
   
Constitueixen el fet imposable: 

 a) La prestació de servies especials per la Policia Local, quan aquest beneficiïn, els 
afectin de manera especial, i en aquest darrer cas, hagin estat motivades per tals 
persones, directa o indirectament.   

 b) L'atorgament d'autorització especial per a circular a través del casc de la ciutat dels 
vehicles de transports especials, inclosos en les circumstàncies assenyalades en 
l'article 14 del Reglament General de Vehicles, o a la circulació sense haver obtingut la 
corresponent autorització. 

 c) La prestació del servei d'acompanyament dels vehicles a que es refereix l'apartat b). 

 d) La prestació del servei de retirada de vehicles en els causes següents: 

 Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al 
funcionament d'algun servei públic i també quan pugui presumir-se el seu 
abandonament a la  via pública. 

 En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa. 

 Quan ha estat immobilitzat per deficiències del mateix. 

 Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb el que disposa l'article 67.1 paràgraf tercer  
de la Llei de Seguretat Viària, l'infractor persisteix en la seva negativa de dipositar o 
garantir el pagament de l'import de la multa. 

 
Article 3r. Actes no subjectes. 
   
No serà objecte de gravamen, la prestació de serveis especials per la Policia Local, amb motiu 
d'actes culturals, benèfics, religiosos, patriòtics o polítics, sempre que els esmentats actes no 
tinguin caràcter lucratiu. 
 
 
Article 4rt. Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius les persones naturals o jurídiques que sol·licitin, es beneficiïn o 



provoquin de les prestacions a que es refereix aquesta Ordenança. 
 
2. Són substituts del contribuent: 

 a) El titular del vehicle, quan no sigui el conductor, usuari o sol·licitant de l'autorització o 
el que realitza l'acte subjecte sense autorització. 

 b) La persones o persones per compte de les quals es realitzi el transport subjecte. 

 c) Aquests efectes, tindrà la consideració de titular del vehicle el que hi figuri, amb 
aquesta qualitat, en el Registre d'Inscripcions dels permisos de circulació, segons allò 
disposat en l’annex 3 de la Llei de Seguretat Viària.  

3. Estaran exempts els organismes de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial 
de Barcelona i el mateix Ajuntament. 
 
4. L’exempció del pagament de la taxa, prevista en el paràgraf anterior, no eximeix de l’obtenció 
de l’autorització quan es tracti de transports especials o de circulació d’un vehicle especial, llevat 
que es tracti de serveis públics de comunicacions o que interessin, de forma directa, a la seguretat 
i defensa nacional. 
 
Article 5è. Tarifes. 
 
Les tarifes a aplicar són les següents: 
 
EPÍGRAF 1. 
 
PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I/O REGULACIÓ DEL 
TRÀNSIT DE CARÀCTER PARTICULAR QUE AIXÍ HO EXIGEIXIN. 
 
CONCEPTE EUROS 
PER AGENT I HORA DIÜRNA O FRACCIÓ 34,37 € 
PER AGENT I HORA NOCTURNA O FESTIVA O FRACCIÓ 39,89 € 
PER AGENT I HORA NOCTURNA I FESTIVA O FRACCIÓ 46,58 € 
PER CAPORAL I HORA DIÜRNA O FRACCIÓ 35,43 € 
PER CAPORAL I HORA NOCTURNA O FESTIVA O FRACCIÓ  40,95 € 
PER CAPORAL I HORA NOCTURAN I FESTIVA O FRACCIÓ 47,74 € 
PER SERGENT I HORA DIÜRNA O FRACCIÓ 42,12 € 
PER SERGENT I HORA NOCTURNA O FESTIVA O FRACCIÓ 47,74 € 
PER SERGENT I HORA NOCTURNA I FESTIVA O FRACCIÓ 54,32 € 
 
 
EPÍGRAF 2. 
CIRCULACIONS ESPECIALS I CONDUCCIÓ, VIGILÀNCIA I ACOMPANYAMENT DE 
VEHICLES 
CONCEPTE EUROS 
PER CADA AUTORITZACIÓ, VEHICLE I VIATGE DE LES ZONES DE 
LIMITACIÓ DE PES 11,42 €
VEH. INFERIOR 60 TONES PER TRAVESSAR EL NUCLI URBÀ 28,43 €
VEH. SUPERIOR 60 TONES PER TRAVESSAR NUCLI URBÀ 56,88 €
PER CADA VEHICLE DE POLICIA I HORA O FRACCIÓ QUE ACOMPANYI 56,88 €



 

 

 
EPÍGRAF 3. 
RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES PEL SERVEI DE GRUA PER ABANDONAMENT O 
ESTACIONAMENT DEFECTUÓS O ABUSIU A LA VIA PÚBLICA 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les 
tarifes que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segon la infracció 
comesa. 
Quotes tributàries 
Per retirada i transport de cada vehicle Per retirada /€ Per custòdia /€ dia 
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i 
altres vehicles de característiques anàlogues 71,93 € 12,55 €
2. Automòbils de turisme 99,41 € 21,16 €
3. Vehicles, no inclosos dins els punts 1 i 2, fins a 
3.500 kg. PMA 127,65 € 25,08 €
4. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 
kg. PMA 190,30 € 37,58 €
 
 
En els casos que es produeixi l’enganxada del vehicle, sense retirar-lo, es pagaran 43,84 €. 
 
La immobilització per mitjans mecànics dels vehicles tributarà el 50% de la quota especificada 
anteriorment per a cada categoria. 
 
Les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50% quan la retirada o la immobilització per mitjans 
mecànics es produeixi en dissabte, diumenge i altres dies festius, o bé en horari nocturn, 
entenent-se com a tal el comprès entre les 22 hores i les 6 hores. 
 
No estan subjectes al pagament de la taxa per estada i custòdia de vehicles en el dipòsit 
municipal, les primeres 24 hores després de la recollida i trasllat. 
 
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei. 
 
L’import de la taxa es farà efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant 
que expedeix l’Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s’ingressen 
diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria 
Municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament. 
 
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són 
responsables de la defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants referits, 
amb la penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents. 
 
 
EPÍGRAF 4. 
 
RESERVA TEMPORAL D’ESTACIONAMENT EN LA VIA PÚBLICA PER A 
VEHICLES PER A US PARTICULAR. 
 
Per hora o fracció   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .          82,32 € 
 
En el cas de reserva de vies peatonals, per hora o fracció, s’aplicarà la meitat de la tarifa anterior.  
 



EPÍGRAF 5. 
 
INFORMES 

 
 EUROS 

Per cada informe tècnic emès com a conseqüència d’un accident de trànsit. 62,90 €
Per cada fotografia relacionada amb un accident de trànsit. 3,44 €
Per qualsevol altre tipus d’informe tècnic relacionat amb una actuació 
policial. 28,55 €
 
 
EPÍGRAF 6. 
 
EXPEDICIÓ DE PERMÍS PER TINENÇA D’ARMES 

 
 EUROS 

Per la tramitació o renovació de cada permís. 11,42 € 
 
La taxa s’haurà de satisfer en el moment de sol·licitar la llicència o la renovació. 
 
EPÍGRAF 7. 
 
COMPROVACIÓ DE SOROLLS DE VEHICLES 
Per la  comprovació de sorolls de vehicles  a instàncies 
de la policia local. 

EUROS

Primera comprovació a la via pública Exempt de taxa
2a. comprovació (si la 1a dona positiu) a les dependències 
policials 

22,97 €

Si la segona comprovació dóna positiu 228,60 € de fiança per 
evitar immobilització (*)

3a. comprovació a les dependències policials 34,29 €
 
(*) Aquesta fiança es retornarà sense necessitat d’acord, amb el vist i plau de la Policia Local, un 
cop comprovada la reparació. 
 
EPÍGRAF 8. 
 
COMPROVACIÓ DE SOROLLS 

 
 EUROS 

Per qualsevol comprovació sonomètrica a instància de particular. 120,04 €
 
 
EPÍGRAF 9. 
 
REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ 

 
 EUROS 

Restringir la circulació de vehicles (per hora o fracció) 40,00 €
Impedir la circulació de vehicles (per hora o fracció) 80,00 €
 
 
Article 6è. Obligació de contribuir. 
 
L'obligació de contribuir neix pel fet de sol·licitar la prestació d'algun dels serveis definits a l'article 
2n. d'aquesta Ordenança o per l'efectiva prestació de dits serveis, quan hagi estat necessari 
realitzar-lo per conveniències o interès públic, encara que no s'hagi formulat expressa petició de 
l'interessat.  
 



 

 

Article 7è. Exempcions. 
 
Pel que fa a les taxes recollides en els epígrafs 1, 2 i 4 de la present Ordenança estaran 
exempts els organismes de l’estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial de 
Barcelona, el mateix Ajuntament i les entitats ciutadanes d’interès municipal de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
L’exempció del pagament de la taxa, prevista en el paràgraf anterior, no eximeix l’obtenció de 
l’autorització pertinent. 
 
 
Article 8è. Normes de gestió, liquidació i tramitació. 
 
A. Serveis especials de la Policia Local 
   
1. La gestió de la taxa s'iniciarà: 

 a) A petició de la part interessada per a qualsevol servei especial, inclòs el de vigilància 
a l'exterior de l'establiment. 

 b) D'ofici, quan existeixi motivació directa o indirecta dels particulars, derivada de les 
seves actuacions, que obliguin a l'Administració a la seva prestació per raons de 
circulació, seguretat, moralitat o d'anàloga naturalesa, com són els supòsits de celebració 
d'espectacles públics o d'altres activitats que per la seva naturalesa obliguin a la prestació 
d'aquest major servei. 

2. En cap cas (a excepció de l’epígraf 8è.) els serveis especials no seran prestats a l'interior de 
recintes o establiments de caràcter particular i tan sols podran ser prestats a l'exterior, 
concretament a la via pública o en béns que, essent de domini públic, es destinin a servei públic o 
d'ús públic. 
 
3. La prestació d'aquest servei i la seva extensió tindrà caràcter purament condicional. 
  
4. Als efectes d'aplicació de les taxes, les fraccions d'una hora es computaran per una hora 
sencera. 
 
5. Es classificarà com a nocturn el servei prestat entre les 22 hores i les 6 hores. 
 
6. Quan un mateix servei comprengui hores diürnes i nocturnes, cadascuna d'elles es liquidarà 
conforme a la tarifa establerta. 
 
B. Retirada i dipòsit 
   
L'Encarregat del Dipòsit Municipal portarà un Llibre-Registre en el qual hi anotarà, per rigorós 
ordre d'entrada, tots els vehicles amb la matricula corresponent. Obrirà al mateix temps un 
expedient individualitzat a cadascú, en el que hi consten totes les indicacions i pagaments 
realitzats.   
 
La retirada de vehicles, per qui acrediti ser el seu legítim propietari, comportarà el previ pagament 
de les taxes devengades. 
 
 






