ORDEN ANÇ A FISC AL
REGUL ADO R A DE LA TAX A PER L A TRAM I TACIÓ DE LES INSPECCIONS
ADMINISTR ATIVES EN M ATÈRI A DE S ALUT PÚBLIC A ALS
ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLI C

Article 1. Fonament legal i naturalesa
En ús de les potestats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el
que es disposa als articles 15 al 19 i 20-4-l) i m) 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,
l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses estableix la “Taxa per la per a la tramitació de
les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic”,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 58 de l’esmentat R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’esmentada taxa administrativa en matèria de salut pública als establiments oberts al públic
es fonamenta en la regulació legal de les disposicions que es detallen:
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Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (LLOSC), modificada
parcialment per la Llei 11/1995 de 29 de setembre.
Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.
Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels
productes alimentaris.
Reial Decret 1376/2006, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions
sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i
els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda.
Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, s’estableix la llei de la Salut Pública.

Article 2. Fet imposable
Constitueix fet imposable d’aquesta taxa, l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls sanitaris,
si els establiments situats a Sant Joan de les Abadesses i relacionats a continuació
compleixen i s’ajusten al marc normatiu vigent especificat a l’article anterior, amb la finalitat
d’obtenir l’Autorització Sanitària de Funcionament (ASF):
a) Restaurants
b) Bar-Restaurant
c) Bar
d) Carnisseria
e) Alimentació general
f) Peixateria
g) Rostisseria i plats preparats
h) Pastisseria
i) Forn de pa
j) Mercats ambulants i fires
k) Tatuatges i pírcings
l) Obertura d’establiments amb llicència sanitària.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars dels establiments i activitats que
fonamenti la inspecció i/o control sanitari municipal que constitueixi 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, estarán obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables tributaris
Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei GeneralTributària i a l’Ordenança General.
Article 5. Exempcions i Bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6. Quota tributària
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La quota tributària de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
1.- Pels treballs tècnics i inspecció per a l’obtenció de l’autorització Sanitària lligada a
l’expedient d’inici d’activitat:
Tipus d'establiments / acte gravat
Restaurant
Bar-restaurant
Carnisseria
Rostisseria i plats preparats
Tatuatges, pírcings i micropigmentació

Preu per inspecció
144,03 €
120,03 €
144,03 €
120,03 €
96,02 €

2.- Pels treballs tècnics i inspecció per al control sanitari de l’activitat o per l’obtenció o
renovació de l’autorització Sanitària de funcionament:
Tipus d'establiments / acte gravat
Restaurant
Bar-restaurant
Bar
Carnisseria
Alimentació general
Peixateria
Rostisseria i plats preparats
Pastisseria
Forn de pa
Mercats ambulants i fires
Tatuatges i pírcings i micropigmentació

Preu per inspecció
144,03 €
120,03 €
96,02 €
144,03 €
96,02 €
120,03 €
120,03 €
96,02 €
48,01 €
24,01 €
96,02 €

3.- Pels treballs de redacció de certificats o informes tècnics especials i complementaris:

Redacció de certificats o informes tècnics especials i
complementaris independents de la inspecció

24,01 €

Article 7. Meritament
La taxa s’acredita i neix l’obligació a contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada dita activitat en la data de
presentació de la sol.licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula expressament.
Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent
procediment.
Article 8. Normes de gestió
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediment s’iniciïn a instància del
subjecte passiu.
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A aquests efectes, quan es presenti la sol.licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es
complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a
la sol.licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu juntament amb la resolució d’incoació del procediment, per al
seu pagament.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de la
Llei general tributària.
Article 10. 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.
Disposició final:
La present Ordenança Fiscal aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 25 de novembre de 2011 i publicat al BOP número 236, de data 13 de
desembre de 2011 i, regirà a partir de l’1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expres

