Ordenança fiscal núm. 21
Taxa per la prestació de serveis d’inspecció
i control sanitari
Article 1.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 i control sanitari 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 2.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable les activitats, tan tècniques com administratives,
d’intervenció municipal en:
A) La realització de controls sanitaris periòdics sobre les activitats que es
desenvolupen en locals i establiments inclosos en:
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
• Sector minorista d’alimentació: venda i elaboració de tot tipus d’aliments
(menjars preparats, pa, pastisseria...)
• Restauració comercial: bar, bar restaurant i restaurant.
• Transport alimentari i altres activitats anàlogues.
SANITAT AMBIENTAL
• Piscines d’ús públic.
• Establiments de pírcings, tatuatges i micropigmentació.
• Xarxes d’aigua de baix risc de transmetre la legionel·la.
ALTRES
• Nuclis zoològics (venda d’animals).
B) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària dels
establiments on s’efectuïn pràctiques de micropigmentació, tatuatges i pírcings,
tal com es defineix en la normativa vigent.
C) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària de
les piscines d’ús públic, tal com es defineix a la normativa vigent.
2.- L’activitat municipal es concreta, entre d’altres, amb la prestació dels serveis
següents:
a) Control sanitari oficial. Aquest inclou, d’acord amb la normativa actual i la
comunitària que regula el control oficial, a més de l’acte d’inspecció de les
instal·lacions o dels processos de fabricació o manipulació, o les avaluacions
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b)
c)
d)
e)

preventives de les condicions sanitàries dels establiments, serveis o instal·lacions
alimentàries, la presa de mostres, la revisió documental, i qualsevol altra actuació
de comprovació d’aspectes relacionats amb la protecció de la salut de la població.
Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució.
Comprovació de dades.
Tramitació administrativa.
Control sanitari relatiu a les instal·lacions i condicions higièniques dels serveis
higiènics en actes públics.

Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a qui
es presti el servei, tant si l’activitat s’inicia d’ofici o per denúncia de ciutadans per causes
que poden perjudicar la salut de les persones.
En concret, tenen la condició de subjectes passius els titulars dels establiments on es
realitzin les activitats descrites a l’article 2.1 d’aquesta Ordenança.
Article 4.- Quota tributària
La quota tributària resulta de l’aplicació de les tarifes següents:
EUROS
90,80
131,00
132,60

1) Inspecció de control sanitari:
2) Autorització sanitària dels apartats B i C de l’article 2.1:
3) Per cada inspecció complementària al control sanitari (1):
4) Inspecció realitzada per tècnics municipals, a conseqüència de sol·licituds
d’inspecció fora del tràmit de control sanitari o autorització:
- Hora Normal
- Hora en horari nocturn o en dies festius

107,10
214,20

(1) La Taxa dels apartats 1) i 2) inclou, cas de resultar necessari, una primera visita de
comprovació de mesures correctores.

Gaudiran de bonificació del 50% de la taxa dels apartats 1) i 2) les activitats que no
requereixen cap visita de comprovació de mesures correctores.
Article 5.- Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan es realitzi la prestació del servei
que constitueix el fet imposable de la taxa.
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses
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