
Ajuntament de SANT VICENÇ DELS HORTS 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 
 

TAXA PER ALS SERVEIS D’INSPECCIÓ SANITÀRIA, AUTORIT ZACIÓ 
SANITÀRIA I PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual 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 
s’estableixen taxes per la prestació de serveis d’enregistrament, d’inspecció, autorització 
sanitària i prevenció sanitària relatius a establiments alimentaris, establiments on es realitzen 
tatuatges o pírcings i altres espais de concurrència pública. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
Constitueixen el fet imposable 
 
1. Les autoritzacions i les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, 
practicades sobre indústries, establiments, serveis, productes i altres activitats dedicades a la 
venda de carn fresca i derivats. 
2. Les autoritzacions i les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, 
practicades sobre menjadors col·lectius i comercialització de plats preparats. 
3. Les autoritzacions sanitàries per a la pràctica de tatuatges i/o pírcings, la finalitat de la qual 
és verificar el compliment de les normes sanitàries vigents. 
 
Article 3. Subjectes passius. 
 
Són subjectes passius els sol·licitants o les persones físiques o jurídiques en benefici de les 
quals es presta el servei. 
 
Article 4. Quotes tributàries 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:   EUROS 
 
Epígraf 1 Tramitació de l’autorització sanitària d’establiments dedicats 
a la realització de pírcings o tatuatges.        77,00 
 
 
Article 5. Acreditació, gestió, liquidació i recapt ació. 
 
L’obligació neix amb la sol·licitud o prestació del servei. 
 
 
 
Disposició addicional 
 
Tota modificació de les normes de rang legal que puguin afectar qualsevol precepte d’aquesta 
ordenança fiscal serà d’aplicació automàtica dins l’àmbit de la present Ordenança. 
 



 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 18 d’octubre de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de 
desembre de  2012, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 
 
 
 
 
 


