Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17-C
TAXA PEL SERVEI DE MESURAMENT DE SOROLLS
FONAMENT I NATURALESA
Article 1. De conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), s'estableix la taxa pel servei de mesurament de sorolls que porti a terme la Policia
Local, o els Serveis Tècnics, que es regeix per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s'ajusten al que preveu l'article 57 de l’esmentat Text.
FET IMPOSABLE
Article 2. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal desenvolupada amb
motiu del mesurament de sorolls que porti a terme la Policia Local Urbana o els Serveis Tècnics
Municipals.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3. L'obligació de contribuir neix a conseqüència de l'efectiva prestació del servei
d'inspecció per agents de la Policia Local o dels Serveis Tècnics Municipals.
SUBJECTE PASSIU
Article 4. Són subjectes passius els propietaris dels vehicles, de les instal·lacions, i/o
maquinària i els titulars de les activitats a inspeccionar, els quals estan obligats a pagar les
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que, si s'escau, correspongui segons
la infracció comesa.
En cas que a la inspecció realitzada no es pugui determinar la infracció, el subjecte passiu serà
el sol·licitant.
Article 5. Les Tarifes que s'han d'aplicar, són les següents:
Concepte
Per inspecció de vehicles
Taxa per a l’avaluació del nivell d’immissió sonora:
Dia laborable i horari diürn i vespertí (des de les 07:00 hores fins a les 23:00
hores
Dia laborable i horari nocturn (des de les 23:00 hores fins a les 07:00 hores)
Dia festiu (dissabtes, diumenges i festius) i horari diürn i vespertí (des de les
07:00 hores fins a les 23:00 hores)
Dia festiu (dissabtes, diumenges i festius) i horari nocturn (des de les 23:00
hores fins a les 07:00 hores)

Quota
25,00 €
600,00€
700,00€
1.000,00€
1.100,00€

EXEMPCIONS
Article 6. És concedirà exempció de pagament en el cas de subsanació en el termini màxim
d’un mes, de les deficiències detectades en el vehicle, instal·lació i/o maquinària i en
l’establiment obert al públic.
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INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 20 d’octubre de 2020
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 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,
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