
 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 

 

TAXA PER  ALS SERVEIS D’AUTORITZACIONS SANITÀRIES DE FUNCIONAMENT, DE 
REGISTRE SANITARI MUNICIPAL I CONTROL SANITARI 

 

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 per l’article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, la 
Llei 18/2009, de 22 d’octubre de Salut Pública, el Real Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre 
registre general sanitari d’empreses alimentaries i aliments,  el Decret 90/2008, de 22 d’abril, 
pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits 
higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques i a 
l’empara del previst als articles 57 i 20.4.l) i m) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix 
la taxa per als serveis d’autorització sanitàries de funcionament, de registre sanitari municipal i 
control sanitari que es regirà per la present Ordenança 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa les actuacions d’inspecció i control sanitari derivades de 
les sol·licituds d’autoritzacions sanitàries de funcionament dels següents establiments: 

1. Les actuacions d’inspecció i control sanitari derivades de les sol·licitud d’ autoritzacions 
sanitàries dels establiments de pràctica de tatuatges, pírcings i micropigmentació tal i com 
es defineix en el Decret 90/2008, de 22 d’abril. 

2. La inscripció en el Registre Sanitari Municipal d’activitats alimentàries del comerç minorista 
tal i com defineix el Real Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari 
d’empreses alimentaries i aliments. 

3. Les inspeccions de control posterior als establiments inscrits en el Registre Sanitari 
Municipal tal i com defineix la Llei 18/2009, 22 d’octubre de Salut Pública (article 52. f diu: 
La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del 
comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a 
activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, 
de la producció d’àmbit local i del transport urbà) i tota la normativa sectorial. Les 
inspeccions poden ser dutes a terme per personal de l’Ajuntament, Diputació de Barcelona 
o empreses externes.  

 

Article 3. Subjectes passius 

1. 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. 
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2. 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 4. Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. 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. Beneficis fiscals 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 

 

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 

1.    Tramitació de l’autorització sanitària a establiments dedicats a la realització de 

tatuatges, pírcings i micropigmentació  Þ  50 euros 

2.    Inscripció en el Registre Sanitari Municipal Þ 50 euros  

3.    Inspeccions de control sanitari als establiments alimentaris: primera i segona 

inspecció Þ  0 euros 

4.    Inspeccions de control sanitari als establiments alimentaris: tercera inspecció  
motivada per la no resolució de mesures correctores indicades a la primera i/o segona 

inspecció Þ  50 euros / inspecció  

5.    Inspeccions de control sanitari als establiments alimentaris: quarta inspecció i 
successives motivades per la no resolució de mesures correctores indicades a les 

inspeccions prèvies Þ  100 euros / inspecció 

 

 

Article 7. Acreditament 

1. En el supòsit 1 i 2 del fet imposable, 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’esmentada activitat en la data de presentació de la sol·licitud que iniciï el 
corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 
 

2.  En el supòsit 3, 4 i 5 del fet imposable, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.  

 

 
 
 



 

 

3. 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. Escassa capacitat econòmica 

D'acord amb l'autorització continguda en la Legislació de Règim local, quan persones d'escassa 
capacitat econòmica sol·licitin usar els serveis, objecte d'aquesta ordenança, l'Ajuntament, amb 
instrucció d'expedient i informe previ del servei l'Assistència Social, podrà disposar l'exempció total 
o parcial de la taxa, la qual revestirà la forma de tarifes especials. 

 

Article 9. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu.  

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu per al seu pagament. 

 

Article 10. 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 i 
l’Ordenança General. 

 

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 

Aquesta ordenança aprovada definitivament pel Ple celebrada a  Palau-solità i Plegamans el 25 
d’octubre de 2018 i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2019 i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 

 

Palau-solità i Plegamans, el 25 d’octubre de 2018 

 

 

L’alcaldessa                                                                   La secretària, 

Teresa Padrós Casañas                                                M. Assumpció Rodríguez Marín 
 


