Ordenança fiscal núm. 5.10.
TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA
DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC

Article 1.- Fonament legal i naturalesa
En ús de les potestats establertes a l’article 20.1.B) el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l'ajuntament de Sant Jaume de Llierca estableix la imposició de la “Taxa per la per a la
tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments
oberts al públic”
La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del
règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per la aplicació de la taxa per a la tramitació
de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al
públic, d’acord amb el recollit en l’article 45 de la Llei 7/2003 de protecció de la salut.

Article 2.- Fet imposable
Constitueix fet imposable d’aquesta taxa tant la tramitació administrativa, com la realització
dels informes tècnics de les instal.lacions i establiments oberts al públic on es realitza una
activitat afectada pel control municipal de salut pública.
Neix el fet imposable en el moment en que la documentació per la sol·licitud de tramitació,
entra en el registre de l'ajuntament de Sant Jaume de Llierca.

Article 3.- Exempcions
No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei,
posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.

Article 4.-Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que actuïn com els titulars dels establiments i
activitats que són objecte de control i inspecció administrativa d’acord amb els termes de la
present ordenança.

Article 5- Responsables tributaris
Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord
amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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Article 6.- Base imposable
La base imposable es correspon amb els costes imputats a la tramitació administrativa i la
realització de les actes d'inspecció, amb tot es considerarà una base imposable única.

Article 7.- Base liquidable
Amb caràcter general serà igual a la base imposable.

Article 8. quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per la tramitació administrativa i la
realització de les inspeccions administratives:

Article 9.- Tarifa
S'estableixen les següents tarifes:
1. Vigilància i control del risc en salut alimentària
Tipus d'establiments / acte gravat

Preu per inspecció o informe

Restaurants

147,97 €

Bar-restaurant

123,31 €

Bar

98,65 €

Carnisseria

147,97 €

Alimentació general

98,65 €

Peixateries

123,31 €

Rostisseries i plats preparats

123,31 €

Pastisseries i forns

73,99 €

Mercats ambulants sense manipulació d’aliments

24,66 €

Mercats ambulants amb manipulació d’aliments

73,99 €

Fires

24,66 €

2. Altres actuacions
Tipus d'establiments / acte gravat

Preu per inspecció o informe

Tatuatges i pírcings

98,65 €

Redacció d’informes

24,66 €

Article 10.- Bonificacions
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No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la
tarifa d’aquesta taxa

Article 11.- Meritament i període impositiu
La taxa es merita amb caràcter general, per la realització de les inspeccions administratives,
en el moment de sol.licitud d’inspecció pel titular de la instal.lació o en el moment de realitzar
d'ofici la inspecció pels tècnics municipals o altres tècnics amb suficient títol en virtut
d'encàrrecs de gestió.

Article 12.- Normes de gestió
12.1 Gestió:
La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i tresoreria de l'ajuntament o per
l'organisme supramunicipal responsable de la gestió i liquidació tributària, d’acord amb els
seus procediments administratius ordinaris establerts per l’Ordenança general de gestió i
recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic.
12.2 Liquidació:
La liquidació de la taxa per part de l'ajuntament es farà un cop redactades les actes
d'inspecció i feta la tramitació administrativa de l’expedient, sempre contra presentació del
corresponent document justificatiu.
Article 13.- Vigència
La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la
publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una
vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els
tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o
modifiqui de forma expressa.

Article 14.- Remissió normativa
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i el Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 248, del dia 29 de
desembre de 2009, incorpora les modificacions següents:
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a) Modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 2 de novembre de 2010, que va
esdevenir aprovada definitivament en data 14 de desembre de 2010 (BOP núm.240, de 17-12-2010).
b) Modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 17 de novembre de 2011, que va
esdevenir aprovada definitivament en data 28 de desembre de 2011 (BOP núm. 249, de 31-12-2011).
c) Modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 30 d’octubre de 2012, que va
esdevenir aprovada definitivament en data 15 de desembre de 2012 (BOP núm. 247, de 28-12-2012).

Sant Jaume de Llierca, 31 de desembre de 2012.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor
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