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Dilluns, 1 de juliol de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

EDICTE

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases del règim local, l’article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 25 de març de 2013 
aprovà provisionalment l’Ordenança Fiscal número 36, reguladora de la taxa d’inspecció sanitària per als comerços 
minoristes, establiments i serveis d’àmbit municipal que desenvolupin activitats que puguin suposar un risc per la salut 
pública.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord 
provisional ha esdevingut definitiu, per la qual cosa es publica el text íntegre de l’ordenança:

TAXA 36.-  INSPECCIÓ SANITÀRIA  PER ALS COMERÇOS MINORISTES,  ESTABLIMENTS I  SERVEIS D’ÀMBIT 
MUNICIPAL QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS QUE PUGUIN SUPOSAR UN RISC A LA SALUT 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; 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; la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de Seguretat alimentària i nutrició, i a l’empara del que preveuen els articles 57 i  
20 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, i de conformitat amb el què disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix taxes 
per a la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable la realització d’actuacions d‘inspecció i control dels establiments de comerç a la menuda i  
serveis d’àmbit municipal amb l’objectiu de gestionar el risc per a la salut que defineix l’apartat f) de l’article 52, de la Llei 
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública: Establiments i comerços minoristes d’alimentació.

2. L’activitat municipal comprèn la prestació dels serveis següents:

a) Realització de la inspecció sanitària.

b) Redacció d’una acta d’inspecció que inclou la normativa aplicable, l’adequació de l’establiment a la mateixa i les 
mesures a prendre per a la resolució de les incidències.

c) Si procedeix, la realització d’una segona inspecció sanitària de control per determinar si s’han portat a terme, per part 
de l’operador  econòmic,  les mesures necessàries per  a  la  resolució  de les incidències detectades en la  inspecció 
sanitària anterior.

Article 3. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria a qui es presti el servei, tant si l’activitat s’inicia d’ofici o  
per denúncia de ciutadans per causes que poden perjudicar la salut de les persones.

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. Tarifes.

Per  cada  inspecció  de  control  sanitari  i  establiment.  Inclou,  una  segona  visita  de  comprovació  de  les  mesures 
correctores en cas necessari: 67,10 EUR.
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La tasca d’inspecció la podrà dura terme personal qualificat de l’Ajuntament, o bé es podrà encarregar a un servei 
extern.

Article 5. Beneficis fiscals.

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

Article 6. 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 dita activitat en la data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent  
procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.

2. 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 7. Règim de declaració i ingrés.

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

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 8. 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  de gestió,  inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals d’aquesta corporació.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest  
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Sant Andreu de Llavaneres, 13 de juny de 2013
L’alcalde, Bernat Graupera i Fàbregas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
15

42
0


		2013-06-28T13:30:08+0200
	


28/06/2013
13:30:56




