
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 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.  
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
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 339/1990, de 2 de març, 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. 
 
Article 2n. 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, segons estimi més adequat el personal sanitari.  
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques que sol·licitin la realització 
de les proves de comprovació a què es refereix l’article 2. 
 
Article 4t. Exempcions 
 
Es declaren exempts de pagament: 
 
1. Els casos en què la persona física pateixi lesions o malalties, la gravetat de les 
quals impedeixin realitzar les proves de verificació de l’aire espirat. 
 
2. La realització de la prova de contrast amb resultat negatiu. 
 
Article 5è. Quota tributari 
 
La quota tributària consisteix en una quantia fixa determinada per l’import de acte de 
comprovació o anàlisi, i les despeses associades que genera la realització d’aquesta 
prova de contrast. 
 
Concepte Euros 
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, segons estimi més adequat el personal sanitari............... 240,08 €
 
Article 6è. 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 desprès 
de determinar la Policia local, 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, la persona interessada 
sol·liciti repetir les proves a efectes de contrast dels resultats obtinguts, que podran 
consistir en anàlisi de sang, orina o altres anàlogues.  
 
Article 7è. 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 a determinats conductors 
o, aquelles persones que, sense arribar a aquests límits, presentin símptomes evidents 
de trobar-se sota la influencia de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, 
estimulants o altres substàncies anàlogues, l’agent informarà a l’interessat del dret que 
té a contrastar els resultats obtinguts mitjançant anàlisis de sang, orina o altres 
anàlegs, que el personal facultatiu del centre mèdic al què sigui traslladat consideri 
més adients. 
 
En el 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, i per tant abans del trasllat, haurà de satisfer a l’Ajuntament l’import de 
l’anàlisi i despeses que genera la realització de la prova 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 pel Ple de la Corporació en sessió del dia 31 
d’octubre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 


