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37 – TAXA PER INSPECCIÓ SANITÀRIA PER ALS COMERÇOS MINORISTES, ESTABLIMENTS I SERVEIS 
D’ÀMBIT MUNICIPAL QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS QUE PUGUIN SUPOSAR UN RISC PER A LA 

SALUT PÚBLICA
2023

Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 de la Llei 2/2011, de 4 
de març, d’economia sostenible, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’activitat de verificació del 
compliment de les normatives sanitàries per als comerços minoristes, establiments i serveis d’àmbit municipal 
que desenvolupin activitats que puguin suposar un risc a la salut pública, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL.

Article 2n.- 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 els riscos per a la salut 
que defineixen els apartats e) i f) de l’article 52, de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública:

1.1.- Establiments i comerços minoristes d’alimentació.
1.2.- Establiments de pírcings, tatuatges i micropigmentació.
1.3.- Piscines d’ús col·lectiu.

2.- L’activitat municipal es concreta, entre d’altres, amb la prestació dels següents serveis:

a). Visita de control sanitari, aquest inclou, d’acord amb la normativa comunitària que regula el 
control oficial, a més de l’acte d’inspecció de les instal·lacions o dels processos de fabricació o 
manipulació, o les avaluacions preventives de les condicions sanitàries dels establiments, serveis o 
instal·lacions alimentàries, la presa de mostres, la revisió documental, i qualsevol altra actuació de 
comprovació d’aspectes relacionats amb la protecció de la salut de la població.

b). Lliurar l’autorització sanitària quan així ho indiqui la normativa sectorial.

c). Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució.

d). Comprovació de dades.

e). Tramitació administrativa.

Article 3r.- Subjectes passius
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Són subjectes passius en concepte de 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.
 

Article  4t.- Quota tributària

. Inspecció de control sanitari...................................................................... 117 €

. 1a revisió d’esmenes ................................................................................. 55 €

. 2a revisió d’esmenes i successives . .......................................................... 117 €

La tasca d’inspecció la podrà dur a terme personal qualificat de l’Ajuntament, o bé es podrà 
encarregar a un servei extern.

Article 5è.- Meritació

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la prestació del servei que constitueix el fet 
imposable de la taxa.

Disposició Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El secretari
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El secretari,
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