
 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26.  

 

 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DEL GRAU 

D’ALCOHOL , ESTUPEFAENTS, PSICOTRÒPICS, ESTIMULANTS I ALTRES 

SUBSTÀNCIES ANÀLOGUES, MITJANÇANT L’OBTENCIÓ DE MOSTRES DE SANG, 

ORINA O ALTRES, COM A PROVES DE CONTRAST. 

 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

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, (TRHL), de conformitat amb el 

que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per al 

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. 

 

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, mitjançant l’obtenció de 

mostres de sang, orina o altres, com a proves de contrast. 

 

Article 3. SUBJECTES PASSIUS 

 

Són subjectes passius contribuents, les persones físiques que sol·licitin la realització de les proves 

de comprovació que constitueixen el fet imposable d’aquesta ordenança. 

 

Article 4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 

Es declaren exempts de pagament: 

 

Els casos en que les persones físiques pateixin lesions o malalties la gravetat de les quals 

impedeixi realitzar les proves de verificació de l’aire espirat. 

 

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 a la que s’ha de realitzar la prova, 

estimi més adequats, quan aquesta presenti símptomes evidents que raonablement denotin la 

presencia de qualsevol substància estupefaent, psicotròpica, estimulant o anàloga. 

 

La realització de la prova de contrast amb resultat negatiu. 

 

La mostra en sang, orina o altres realitzada per ordre judicial. 

 

Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA. 

 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

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, quan la prova 

realitzada amb l’etilòmetre de precisió, drogotest o altres proves doni un resultat no imputable 

penalment............................................................................................................................. 250,00 € 

 



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, quan la prova 

realitzada amb l’etilòmetre de precisió, drogotest o altres proves doni un resultat imputable 

penalment................................................................................................................. 160,00 € 

 

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, després 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 consistirà en 

l’anàlisi de sang, orina, o altres anàlogues, segons estimi més adequat el personal sanitari. 

 

Article 7. GESTIO DE LA TAXA 

 

Un cop el resultat de les proves practicades de detecció d’alcohol en aire espirat, 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, 

presentin símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques, l’agent els 

informarà del dret que tenen a contrastar el resultat obtingut mitjançant l’anàlisi de sang, orina o 

altres anàlegs que el personal facultatiu del centre mèdic al que siguin traslladats consideri més 

adient realitzar. 

 

Cas que l’interessat decideixi la realització de l’esmentat anàlisi, l’agent de l’autoritat adoptarà les 

mesures més adients per al seu trasllat al centre sanitari Hospital de Palamós per a realitzar la 

prova de contrast. 

 

L’interessat, abans del trasllat haurà d’haver fet efectiu l’import de la taxa. 

 

Quan el resultat de la prova sigui negatiu, l’import de la taxa serà retornat d’ofici a l’interessat. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 
 


