Ordenança fiscal núm. 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DE SOROLLS
MOLESTOS PROCEDENTS DE VEHICLES
CAPÍTOL I. NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
Article 1. Disposició general.
En ús de les facultats concedides i conforme allò que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei
39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament estableix la
Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molests procedents de vehicles, la qual
’
es regirà per aquesta Ordenança fiscal, que s ajusta al que està previst en l'article 58 de la mateixa
llei.
L'objecte de la mateixa és limitar les pertorbacions atmosfèriques produïdes pels sorolls, per
adequar-los als límits establerts en la legislació vigent, i garantir-ne la salubritat, tranquil·litat dels
veïns del municipi.
CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la prestació de serveis de la Guàrdia Municipal i
administratius en general, amb motiu de la comprovació de sorolls molests procedents de vehicles.
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 aquesta activitat quan la Guàrdia Municipal de Cabrils, després
de parar el vehicle, comprova si aquest sobrepassa el nombre de decibels màxims admissibles que
figuren en la taula de l'article 7è.
CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU.
Article 4. Subjecte passiu
El subjecte passiu d’aquesta Taxa serà el/la propietari/ària del vehicle, Serà considerat com a tal
a la persona que figuri en el registre de permisos de circulació, regulat en la Llei de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
El propietari o usuari del vehicle (inclòs ciclomotors) hauran d'estacionar i facilitar la prestació del
servei quan fos requerit pels guàrdies municipal de Cabrils.
En cas de negació del subjecte passiu a la realització de l'inspecció, el vehicle serà immobilitzat i
traslladat al dipòsit municipal, sense perjudici de la posterior incoació del corresponent expedient
administratiu sancionador, i l'immediata inspecció del vehicle.
CAPÍTOL IV. BASES I TARIFES
Article 5. Tarifes
La quota a cobrar serà de 66,11 € per cada acta de comprovació vehicle.
Es dipositarà també una fiança de 99,16 € per vehicle.
CAPÍTOL V. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.

Article 6. Exempcions i bonificacions
No serà concedida cap exempció ni bonificació en el pagament dels imports de les quotes
’
tributàries assenyalades en les tarifes d aquesta Taxa.
CAPÍTOL VI. NORMES DE GESTIÓ
Article 7. Gestió de la Taxa
Una vegada feta la mesura del soroll amb l'aparell de precisió homologat, amb resultat positiu,
s'ingressarà el vehicle al dipòsit municipal, havent d'abonar la taxa i la fiança corresponent. Un cop
abonada la taxa i dipositada la fiança es donarà sortida al vehicle per a la seva reparació, per un
termini de 15 dies naturals 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 se seguirà el
mateix procediment.
La següent taula estableix els sorolls màxims en vehicles automòbils, segons disposen el Decret
de 25 de maig de 1972 i l’acord de Ginebra de 20 de març de 1958:
VALORS LÍMIT D'EMISSIÓ DELS VEHICLES ATURATS

TIPUS DE VEHICLE

dBA

Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9 seients, inclòs
85
el del conductor i amb una massa màxima autoritzada no superior a 4 tones
Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb una massa màxima
93
autoritzada superior a 4 tones.
93
Tractors
VALORS LÍMITS D'EMISSIÓ DE LES MOTOCICLETES I CICLOMOTORS ATURATS

Ciclomotors de cilindrada inferior a 50 cm3

80

Superior a 50 i inferior o igual a 125 cm3

82

Superior a 125 cm3

84

Artícle 8. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, de les sancions que els correspongui en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'art. 77 i següents de la Llei general tributària.
Article 9.
Les infraccions comeses en referència al que prescriu aquesta ordenança donarà lloc a la incoació
del corresponent expedient administratiu sancionador, d'acord amb el RD 1398/93 de 4 d'agost,
llevat de que la ca tingui competència envers la mateixa.
Disposició Addicional primera
S'utilitzarà per la prestació del servei, sonòmetres que compleixin els requisits establerts per la
normativa local vigent .

Disposició Addicional segona. 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
Disposició derogatòria
Pel que fa a l'Ordenança municipal sobre protecció del medi-ambient contra l'emissió de sorolls
aprovada per aquesta corporació, i en concret el seu art. 11, en relació als límits de nivells i sorolls
queden derogats.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada pel plenari d'aquesta Ajuntament en la sessió que va
tenir lloc el dia 13 de maig de 2004, i serà d'aplicació a partir de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva
modificació o la seva derogació expressa.

