Ordenança fiscal núm. 22
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, o altres, com a proves de contrast

CAPÍTOL I. NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT.
Article 1.- Disposició general.
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 7 de la Llei de Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària aprovada per el Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d’octubre, articles 22, 23 i 28 del Reglament General de Circulació,
aprovat per Reial Decret 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 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 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 al que disposen els articles 20 i
següents d’aquest Reial Decret Legislatiu.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
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.- Exempcions i bonificacions.
Es declaren exempts de pagaments:
1. Els casos en que la persona física pateixi lesions o malalties, la gravetat de les
quals impedeixin realitzar les proves de verificació de l’aire espirat.
2. Les proves de reconeixement mèdic i anàlisi clínic que el metge forense o
personal facultatiu del centre sanitari i institut mèdic al que sigui traslladada la
persona obligada estimi més adequat, quan aquesta presenti símptomes evidents
que raonablement denotin la presència de qualsevol substància estupefaent,
psicotròpica, estimulant o altres anàlogues.
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La repetició de les proves a petició de l’interessat a efectes de contrast, no estaran
exemptes del pagament de la taxa.
3. La realització de la proba de contrast amb resultat negatiu.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU.
Article 4.- Subjecte passiu.
Són 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 a que es refereix l’article 2.

CAPÍTOL IV. BASES I TARIFES.
Article 5.- Quota tributària.
Concepte
Per cada acte de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics,
estimulants o altres substàncies anàlogues mitjançant l’obtenció de mostres de
sang, orina o altres ..............................................................................................

Euros

214,20

CAPÍTOL V. NORMES DE GESTIÓ.
Article 6.- Meritació.
La taxa es merita i neix 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 de determinar
de forma quantitativa el grau d’impregnació alcohòlica dels interessats en la verificació
de l’aire espirat mitjançant els etilòmetres oficialment autoritzats, o realitzades les proves
establertes per la detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies
anàlogues, a petició d’aquests, sol·licitin voluntàriament, repetir les proves a efectes de
contrast, que podran consistir en anàlisi de sang, orina o altres anàlogues.

Article 7.- Gestió de la Taxa.
Un cop el resultat de les proves practicades de detecció d’alcohol en aire espirat o
estupefaents i altres, doni positiu o en els casos que preveu l’article 12 de la Llei de
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària per determinats conductors o,
aquelles persones que, sense arribar a aquests límits, presenti símptomes evidents de
trobar-se sota la influencia de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics,
estimulants o altres substàncies anàlogues l’agent l’informarà del dret que te a contrastar
els resultats obtinguts mitjançant anàlisis de sang, orina u altres anàlegs, que el personal
facultatiu del centro mèdic al que sigui traslladat consideri més adients.
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Cas que l’interessat decideixi la realització dels esmentats anàlisis, l’agent de l’autoritat
adoptarà les mesures més adients per el seu trasllat al centre sanitari més pròxim al lloc
dels fets i acompanyarà a la persona afectada.
L’interessat, abans de l’inici de les actuacions tendents a la realització de les proves de
contrast, haurà de satisfer a l’ajuntament l’import de l’anàlisi i despeses que genera la
proba de contrast, mitjançant el pagament de la quota tributària prevista en l’article 5
d’aquesta ordenança, d’acord amb allò que preveu l’article 23 del Reglament General
de Circulació.
Si el resultat de la prova fos negatiu, l’Ajuntament retornarà a l’interessat la taxa abonada

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 7 de juny
de dos mil deu, començarà a regir el dia 1 de gener de 2011. El seu període de vigència
es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses.
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