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Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DEL GRAU
D’ALCOHOL, ESTUPEFAENTS, PSICOTRÒPICS, ESTIMULANTS O
ALTRES SUBSTÀNCIES ANÀLOGUES, MITJANÇANT L’OBTENCIÓ DE
MOSTRES DE SANG, ORINA I ALTRES, COM A PROVES DE CONTRAST
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 7 del Reial Decret
Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor y Seguretat Vial, articles 22, 23 i 28 del
Reglament general de circulació, aprovat per R.D. 1428/2003, de 21 de novembre,
i l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i
a l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 i 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei de comprovació del grau
d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues
mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina o altres, com a proves de contrast,
la qual es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò
que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial decret legislatiu
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de comprovació del
grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies
anàlogues, a petició de les persones interessades, com a proves de contrast
mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina o altres.
Article 3. Subjectes passius
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que sol·licitin la realització de les proves de comprovació que
constitueixen el fet imposable d’aquesta ordenança.
Article 4. Beneficis fiscals
Gaudiran d’exempció en els supòsits següents:
1. Que la persona física que ha sotmetre’s a la prova de contrast pateixi lesions
o malalties que li impedeixin realitzar les proves de verificació en aire
respirat.
2. Que les proves de reconeixement mèdic i/o anàlisi clínica realitzades pel
metge forense o el personal facultatiu del centre sanitari i/o institut mèdic
on s’hagi de realitzar la prova, consideri no necessària l’obtenció de mostres
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de contrast per determinar la presència de l’alcohol, estupefaents,
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.
En aquest supòsit, no estarà exempt de pagament si la prova de contrast es
realitza a petició de l’interessat.
3. Que el resultant de la prova de contrast sigui negatiu.
4. Que la prova de contrast es realitzi per requeriment judicial
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà aplicant les quantitats fixes següents:
Concepte
Quota
Per cada acte de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents,
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues mitjançant 215,00 €
l’obtenció de mostres de sang, orina i altres, i la prova realitzada amb
l’etilòmetre de precisió, drogotest o altres proves doni un resultat que
sigui una infracció administrativa i no pugui constituir un il·lícit penal
Per cada acte de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents,
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues mitjançant 118,00 €
l’obtenció de mostres de sang, orina i altres, i la prova realitzada amb
l’etilòmetre de precisió, drogotest o altres proves doni un resultat que
pugui constituir un il·lícit penal
Article 6. Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’inicia del servei de
comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres
substàncies anàlogues, a petició de les persones interessades, com a proves de
contrast mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina o altres.
S’entén iniciada la prestació del servei de comprovació com a proves de contrast
quan els agents de la Policia Local han obtingut un resultant positiu mitjançant els
etilòmetres oficialment autoritzats, o realitzades les proves establertes per la
detecció d’estupefaents, psicotròpics o altres substàncies anàlogues, i els
interessats sol·licitin voluntàriament les proves de contrast mitjançant l’obtenció de
mostres de sang, orina o altres.
Article 7. Gestió de la taxa
Quan es donin els supòsits següents:
-

-

Ciutadà sotmès a la prova de detecció d’alcohol en aire aspirat o
estupefaents i altres, el resultat de les quals hagi estat positiu, o en els
casos previstos en l’article 12 de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària per a determinats conductors.
Ciutadà sotmès a la prova de detecció d’alcohol en aire aspirat o
estupefaents i altres, el resultat de les quals hagi estat negatiu però presenti
símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques,
estupefaents, psicotròpics, estimulants o altre substàncies anàlogues.
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Davant aquest supòsits, l’agent informarà del dret que té a contrastar els resultats
obtinguts mitjançant anàlisi de sang, orina o altres proves que el personal facultatiu
del centre mèdic al qual sigui traslladat consideri més adients.
En cas que l’interessat decideixi la realització de les esmentades anàlisis, l’agent de
l’autoritat adoptarà les mesures més adients per al seu trasllat al centre sanitari i
acompanyarà la persona afectada.
L’interessat, prèviament a la realització de les proves de contrast, haurà de satisfer
l’import de la quota tributària prevista en l’article 5è d’aquesta ordenança, tal i com
estableix l’article 23 del Reglament general de circulació.
Si el resultat de la prova de contrast és negatiu, l’Ajuntament retornarà a
l’interessat la taxa abonada.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 17 d’octubre
de 2017 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

El secretari acctal.,

Vist i plau
l’alcaldessa,

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

3

