
ORDENANZA NÚM. 39 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO SERVIZO DE ACOMPAÑAMENTO POLA POLICÍA LOCAL A 
TRANSPORTES ESPECIAIS.

Artigo  1.- En  uso  das  facultades  concedidas  polo  artigo  106  da  Lei  7/85 
reguladora das bases do réxime local e de conformidade co disposto nos artigos 
15 a 19 e 20 e seguintes do RDL 2/2004, este Concello establece a taxa polo 
servizo de acompañamiento pola Policía Local a transportes especiais. A dita 
taxa rexiráse pola presente ordenanza fiscal e o resto das normas que resulten 
aplicables do ordenamento xurídico.

Feito impoñible e devengo.
Artigo 2.- Constitúe o feito impoñible da taxa o acompañamento de determinados 
transportes por parte da Policía Local dentro do termo municipal.
O devengo da taxa terá lugar cando se presente a solicitude polo interesado á 
Policía Local para a prestación do servizo, a cal non se realizará sen que se 
efectúe o pagamento correspondente.

Suxeito pasivo.
Artigo 3.- Terán a condición de suxeito pasivo contribuinte as persoas físicas e 
xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria 
que soliciten a prestación do servizo.

Tarifa.
Artigo 4.- A cota virá determinada, pola suma dos seguintes conceptos:

CONCEPTO
CUSTO  UNITARIO  POR 
HORA  (€)  ou 
FRACCIÓN

Polo servizo 50,68
Elementos utilizados 
na  prestación  do 
servizo

Citroen Xsara HDI 10,96
Moto Honda CB500 5,79
Persoal Gardas Tipo 2 19,59
Persoal Gardas Tipo 3 21,30

Normas de xestión.
Artigo 5.- A presente taxa xestionarase polo sistema autoliquidación. Nese senso 
o suxeito pasivo formulará a correspondente solicitude de prestación do servizo 
á  Policía  Local.  Unha  vez  realizadas  pola  Policía  Local  as  actuacións 
administrativas  que  correspondan,  remitiráse  ó  área  de  Facenda  os  datos 
correspondentes ó suxeito pasivo xunto coa determinación dos elementos que se 
afectaran ó servizo solicitado e unha imputación de tempo para a súa execución. 
Esta remisión efectuárese cunha semana de antelación á data solicitada para o 
servizo obxecto de liquidación.
Corresponderá ó suxeito pasivo a acreditación á Policía Local do aboamento da 
liquidación practicada de forma previa á prestación do servizo solicitado.
Infraccións e Sancións Tributarias.
Artígo 6.- En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias así 
como á determinación das sancións que correspondan en cada caso, atenderáse ó 
disposto na Lei xeral tributaria e as súas normas de desenvolvemento.

DISPOSICIÓN FINAL
A  redacción  da  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  o  día  da  súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir 
do día 1 de xaneiro do 2010 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa.


