ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA

DE

SERVEIS

ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l’exacció
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la prestació de serveis
d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa:
1.

Les autoritzacions i les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, practicades
sobre establiments, serveis, productes i altres activitats dedicades a venda de carn fresca i derivats.

2.

Les autoritzacions i les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, practicades
sobre menjadors col·lectius i comercialització de plats preparats.

3.

Les autoritzacions sanitàries que l'ajuntament ha d'efectuar d'ofici o a instància de particulars. Comprèn
la inspecció d'habitatges, establiments i espais de concurrència pública.

4.

Les inspeccions sanitàries que l'ajuntament ha d'efectuar d'ofici o a instància de particulars. Comprèn la
inspecció d'habitatges, establiments i espais de concurrència pública.

ARTICLE 3. Subjectes passius
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuents, les persones físiques,
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei General Tributària que sol·licitin el servei.
També seran subjectes passius de la taxa les persones físiques, jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la llei General Tributària en benefici de les quals es presta el servei, quan l'ajuntament actuï d'ofici.
ARTICLE 4. Responsables
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària.
ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions
1. Tindran dret a una reducció del 80% en la tarifa corresponent a la primera visita de comprovació els
establiments en què s'hagi constatat durant la primera visita de comprovació que no presenten cap deficiència
sanitària
2. No es concedirà cap més reducció ni benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa.
ARTICLE 6. Quota tributària
1.

La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
EPÍGRAF
1
2
3
4
4.1
4.2

CONCEPTE
Tramitació de l'autorització sanitària a establiments de venda de
carn fresca i derivats
Tramitació de l'autorització sanitària a menjadors col·lectius i
plats preparats
Tramitació de l'autorització sanitària d'establiments dedicats a la
realització de pírcings i tatuatges
Inspecció d'habitatges, locals i establiments
Primera visita de comprovació
Visita de comprovació successiva

TARIFA (€)
132,30
121,70
84,70
52,90
31,80
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ARTICLE 7. Període impositiu i acreditament
1. 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'entendrà iniciada l'activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud de la llicència, o
en el moment d'inici d'un expedient d'ofici.
ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels quinze dies hàbils següents a la presentació de la
sol·licitud de llicència.
2. Igualment, l'ajuntament pot sol·licitar el pagament previ de la taxa, en els casos d’inici d’ofici de l’expedient.
3. No es resoldrà la sol·licitud sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa acreditada o, si és el
cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament.
ARTICLE 9
En els casos de sol·licituds, el titular i objecte de la qual siguin coincidents amb un expedient resolt i arxivat dins
els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat l'ingrés, es prendrà com a data de sol·licitud la de la sol·licitud
inicial, als efectes d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En conseqüència, s'exigiran els
recàrrecs que s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació, en aplicació de l'article 27 de la Llei General
Tributària.
ARTICLE 10
Aquesta taxa és independent i compatible amb qualsevol altre tipus de taxa que s’acrediti per l’obtenció d’altres
llicències o autoritzacions preceptives per dur a terme l’obertura de l’establiment de què es tracti.
ARTICLE 11
La recaptació de la taxa, es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.
ARTICLE 12
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu 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 que porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
1.- Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per ingressos de dret públic
a sol•licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu pagament, quan la seva situació econòmica i/o
financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes, en les condicions que es determinin. La
concessió de l'ajornament o fraccionament sol•licitat es produirà de forma automàtica quan es tracti de deutes
inferiors a 6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data de la sol•licitud, si bé es dictarà un
acte administratiu per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis de venciment de cada termini o
fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
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es dispensarà de la constitució de garantia en els casos d'ajornaments i/o fraccionaments concedits respecte de
deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros.
L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments en lloc destacat de la
publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del calendari fiscal de la ciutat; i/o en qualsevol
altre format d’informació o propaganda que es faci en aquest àmbit. També a la pàgina web, en lloc destacat en la
“home” i, especialment, en el capítol de “pagaments”.
2.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2013, i continuarà en vigor mentre
no s'acordi la seva modificació o derogació.
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