ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29

REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS
RELACIONATS AMB LA GESTIÓ SANITÀRIA DEL RISC PER A LA PROTECCIÓ DE LA
SALUT I LA SALUBRITAT PÚBLICA
Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i les potestats atribuïdes per l’article 5.h) de la
Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya i a l’empara del previst
als articles 57 i 20.4.i del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament de Pineda de Mar
mitjançant la present ordenança fiscal, estableix les corresponents taxes per a la
prestació dels serveis municipals relacionats amb la gestió del risc per a la salut
pública.
Article 2.- Fet imposable
a. Constitueixen els fets imposables de les taxes, la realització de totes aquelles

activitats d’àmbit municipal, tant tècniques com administratives, relacionades amb
la gestió sanitària del risc per a la salut pública i destinades a protegir la salut de
les persones i la salubritat pública, i per les quals es verifiquen, comproven,
controlen i s’inspeccionen sanitàriament, les activitats dels particulars per al
compliment de la normativa vigent, i tot això en l’exercici de les competències
municipals establertes en la normativa de règim local i en especial segons
l’establert en el TÍTOL IV de la intervenció administrativa en matèria de salut
pública de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya.
b. Concretament constitueixen els fets imposables de les taxes, la prestació dels

següents serveis municipals vinculades a la gestió sanitària del risc per a la
protecció de la salut i la salubritat pública:
- Vigilància i control d’establiments alimentaris, de centres de producció d’àmbit
local i del transport urbà d’aliments.
- Control sanitari d’establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació.
- Vigilància i control de la salubritat de llocs habitats i espais d’ús públic.
- Vigilància i control de la salubritat d’equipaments esportius i piscines.
- Vigilància i control de la salubritat dels locals i equipaments amb instal·lacions
que puguin ser susceptibles de donar lloc a casos de legionel·losi.

1/4

-

Tramitacions administratives d’autoritzacions o registres així com la
comprovació de dades tramitades a instància de part o que puguin redundar en
el seu benefici.

Article 3.- Subjectes passius
Son subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a les quals es refereix l’article 34.5 de la Llei 58/2003,
General Tributària com a titulars que sol·licitin o que resultin afectats pel servei o
activitat de control i inspecció sanitària que constitueixin els fets imposables de les
taxes regulades a l’article 2 d’aquesta ordenança fiscal.
Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de 6 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 4.- Responsables
a) Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tal a la Llei General Tributària i en el seu cas a l’Ordenança General d’aquest
Ajuntament.
b) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5.- Exempcions
1. No es reconeixerà cap benefici fiscal o exempció que no estigui expressament

previst en un norma amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats
internacionals.
2. No obstant, gaudeixen d’exempció en tot cas en el pagament de la taxa, i en
qualsevol dels supòsits determinats per l’article que recull les quotes corresponents,
tots aquells centres, instal·lacions i serveis de titularitat pública i/o tots aquells que fan
activitats de caràcter social sostinguts totalment amb fons públics.
3. Estaran exemptes de pagament de cap taxa per part dels particulars, totes aquelles
campanyes preventives/informatives que promogui d’ofici la pròpia administració.
Article 6.- Bonificacions
Gaudiran de bonificació del 50% de la taxa els subjectes si de les actuacions
d’inspecció no se’n deriva cap incompliment d’acord amb la normativa aplicable.
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Article 7.- Quota tributària
La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes previstes en aquesta
ordenança:

codi

concepte
€
Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia
o declaració responsable per activitat o sector
- 1a. Inspecció sanitària de comprovació
de dades per nova 114,55
obertura
- 2a. i 3a. Inspecció sanitària de comprovació de correcció de
deficiències
- Resta d’inspeccions sanitàries de comprovació de correcció de
deficiències
Tramitació de procediment per al control sanitari periòdic segons
classificació del risc
51,80
- 1a. Inspecció sanitària de control periòdic
- 2a. i 3a. Inspecció sanitària per a la comprovació de correcció de
deficiències
- Resta d’inspeccions sanitàries per a la comprovació de correcció
de deficiències
Inspecció per denuncia en el cas que es constati infracció

51,80

Tramitació del procediment per a l’obtenció obligada de l’autorització
sanitària de funcionament

53,75

Elaboració d’informes tècnics i expedició de certificats

44,75

Duplicats

8,55

Canvis de titularitat de l’establiment

...........

Baixes

...........

Altres............

.........

Article 8.- Acreditació de la taxa
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La taxa s’acredita mitjançant la realització dels serveis constitutius dels fets
imposables, però en pot ésser exigit el pagament previ, en el moment en què les
persones interessades en fan la sol·licitud de la prestació d’aquests serveis.
Article 9.- Afectació de la taxa
Els ingressos derivats de les taxes, aquestes tindran caràcter finalista, per la qual cosa
els ingressos que en derivin restaran afectats al finançament del cost dels serveis
prestats per l’Ajuntament a l’objecte de millorar la gestió sanitària del risc i la
protecció de les persones i de la salubritat pública.
Article 11.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
Genial Tributaria i l’Ordenança General d’aquest Ajuntament.
Les possibles sancions econòmiques que a tal efecte es puguin establir, restaran
afectades al finançament del cost dels serveis prestats per l’Ajuntament a l’àmbit de la
gestió sanitària del risc i la protecció de les persones i de la salubritat pública.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l’Ordenança
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substitutius,
amb el mateix sentit i abast

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 28 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada
en data 18 de gener de 2014, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Provincià i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
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