Gestió Tributària C/Castella nº 19
07800 Eivissa
tel 971 30 39 05
fax 971 30 38 05
tributs@eivissa.es

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE SONOMETRIA I ALTRES D’INHERENTS A L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE RENOUS

FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels
articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a
19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
prestació de serveis de sonometria i altres d’inherents a l’aplicació de l’Ordenança
municipal de renous, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la
qual s’ajusten al que estableix l’article 57 de l’esmenta Text Refós.
Article 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de
les activitats següents:
a) Els prestats per la Policia Local i tècnics municipals amb motiu de la comprovació de
renous molests procedents de locals, establiments o de vehicles.
b) L’activitat consistent en el precintament i desprecintament d’equips limitadors de so
de locals, establiments.
SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, responsables del renou,
que han originat la prestació del servei i, en defecte d’això, el titular de l’establiment
o del vehicle.
RESPONSABLES
Article 4
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributaria.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
Interventors o liquidadors de fallides, concurs, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
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QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària es determinarà d’acord amb les següents tarifes:
1.- Sonometria a locals o establiments
80,00 euros
2.- Precintament i desprecintament d’equips limitadors de renou 24,00 euros
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.
Tanmateix, no estaran subjectes a la Taxa les comprovacions sonomètriques
durant les actuacions d’inspecció que no sobrepassin els límits establerts a la
corresponent Ordenança Municipal.
MERITACIO
Article 7
Conformement amb l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es
meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat.
DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 8
1.- Les persones o entitats que sol·licitin els serveis de precintament i
desprecintament d’equips limitadors de renou de locals o establiments, hauran
d’ingressar l’import de la taxa en el moment de fer la sol·licitud.
Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació, conformement amb l’article 27
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
L’abonament de la taxa serà requisit indispensable per a l’aixecament de
qualsevol mesura cautelar que hagi estat disposada.
2.- En altres casos, l’Administració notificarà als subjectes passius la liquidació de la
taxa, l’import del qual s’haurà de fer efectiu en el lloc i dins els terminis que s’hi
indiquin.
3..- En cas de denegar-se la prestació del servei, els interessats podran sol·licitar a
aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat, i també quan per causes no
imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei públic no es presti.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a
les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa
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l’Ordenança Fiscal General i els articles 178 i següents de la Llei General Tributària i
la resta de disposicions que disposicions que la desenvolupin i complementin.
VIGÈNCIA
La present Ordenança fiscal, fou aprovada per Ple d’aquest Ajuntament, en
sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2007, publicada l’aprovació definitiva en el
BOIB Núm. 193 de data 25 de desembre de 2007, entrarà en vigor el dia 1r de gener
de 2008, i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

