Ordenança fiscal núm. 14
Taxa per la prestació del servei de comprovació de
sorolls molestos procedents de vehicles

Article 1.- Disposició general.
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos procedents de
vehicles, la qual es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen
al 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 mesura, retirada i trasllat
al dipòsit municipal dels vehicles que, amb motiu de la comprovació de sorolls,
ultrapassin els valors establerts a l’article 7 de la present Ordenança.

Article 3.- Pagament.
Es pagarà la taxa i naixerà l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable.
A aquests efectes s’entén iniciada l’activitat quan la Policia local, desprès d’aturar el
vehicle, comprova que aquest sobrepassa el nombre de decibels màxims admissibles
que figuren en la taula de l’article 7è.

Article 4.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de
circulació.

Article 5.- Quota tributària.

Per cada acte de comprovació d’un vehicle amb resultat positiu..
Fiança recuperable…………………………………………….…..…

Euros
106,00
137,00

Si el vehicle no es retira el mateix dia del seu ingrés al dipòsit municipal, la taxa per
guarda de vehicles regulada a l’Ordenança Fiscal núm. 12 no es meritarà fins al quart
dia comptat a partir de l’endemà de l’entrada al dipòsit.
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Es concedeix un termini de quinze dies a comptar des del dia de la retirada del vehicle
del dipòsit, perquè l’interessat efectuï la reparació corresponent i presenti a verificació
de la Policia local el vehicle. Passat aquest termini, l’Ajuntament podrà executar la fiança
dipositada. En tot cas, a instància de l’interessat i prèvia justificació dels motius,
l’Administració municipal podrà concedir un pròrroga del termini indicat.

Article 6.- Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció ni bonificació dels imports de les quotes tributàries
assenyalades en les tarifes d’aquesta taxa.

Article 7.- Gestió de la Taxa.
Una vegada fet el mesurament del soroll amb l’aparell de precisió homologat, i amb
resultat positiu, s’ingressarà el vehicle al dipòsit municipal, havent de satisfer la taxa i la
fiança corresponent. Un cop abonada la taxa i dipositada la fiança, es donarà sortida al
vehicle perquè sigui reparat. Comprovada la reparació, es procedirà a la devolució de la
fiança.
Si en la nova mesura els nivells no fossin els correctes, s’abonarà de nou la taxa i es
seguirà el mateix procediment.
S’estableix la següent taula de sorolls màxims en vehicles automòbils, segons disposa
el Decret de 25 de maig de 1972 i l’acord de Ginebra de 20 de març de 1958:

•

•

I. VALORS LÍMIT D’EMISSIÓ DELS VEHICLES ATURATS
Tipus de Vehicle
Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9
seients, inclòs el del conductor, i amb una massa màxima autoritzada
no superior a 3,5 tones.

Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb una massa
màxima autoritzada superior a 3,5 tones.

En dBA
82

89

II. VALORS LÍMITS D’EMISSIÓ DE LES MOTOCICLETES ATURADES
Categories de motocicletes segons la cilindrada (en cm3)
80
• Ciclomotors de cilindrada inferior a 50
81
• Igual o superior a 50 i inferior o igual a 80
82
• Superior a 80 i inferior o igual a 175
84
• Superior a 175

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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