TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL
SANITARI
Article 1r. Fonament i naturalesa
L’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 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 de serveis d’inspecció sanitària que 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
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que l’Ajuntament realitza per verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls sanitaris,
que els següents establiments compleixen i s’ajusten al marc normatiu vigent:
− Establiments i comerços minoristes d’alimentació.
− Establiments de pírcings i tatuatges i micropigmentació.
− Piscines d’ús col·lectiu.
− Establiments de pública concurrència.

2. L’activitat municipal en concreta, entre d’altres, amb la prestació dels següents serveis:
− Desplaçament per realitzar la inspecció.
− Realització de la inspecció sanitària.
− Si escau, emissió d’una acta d’inspecció que inclou la normativa aplicable, l’adequació a
la mateixa i les mesures correctores a realitzar.
− Revisió documental i qualsevol altra actuació de comprovació d’aspectes relacionats
amb la protecció de la salut de la població.
− Autoritzacions sanitàries d’establiments de pírcings i tatuatges i micropigmentació i
piscines d’ús col·lectiu i altres establiments, quan així ho indiqui la normativa sectorial.
− Tramitació administrativa.
3. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’establiment que fonamenti la inspecció i/o
control sanitari municipal que constitueix el fet imposable de la taxa aquí regulada.
Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la
designació a l’Ajuntament.
Article 4t. Responsables i successors
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.
Article 5è. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa.
Article 6è.Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
Primera visita d’inspecció sanitària i una segona si es considera
necessari pel compliment de les mesures correctores.
A partir de la tercera inspecció, quan en la inspecció es
comprovi que no s’han complert les mesures correctores
indicades.

0€
60 €

Article 7è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el
fet imposable. A aquests efectes, s'exigirà el pagament de la taxa a partir de la tercera inspecció,
quan en la inspecció es comprovi que no s’han complert les mesures correctores indicades.
Article 8.- Règim de declaració i ingrés
La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de constrenyiment.
Article 9.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Disposició Addicional.- 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 estatal i autonòmica 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, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de
2016, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 31 d’octubre de 2016 amb número de registre 022016019002, al tauler d’edictes
electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data 4 de novembre de 2016.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de
desembre de 2016, amb número de registre 022016022404.
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