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Article 5
Els serveis subjectes a gravamen i les quotes respectives són les següents:
A) SERVEIS D’INSPECCIÓ SANITÀRIA I/O AUTORITZACIÓ SANITÀRIA
S’entendrà com a fet imposable les activitats, tant tècniques com administratives
d’intervenció municipal en:
La realització de controls periòdics sobre les activitats que es desenvolupen en locals i
establiments, inclosos en:
El sector minorista alimentari
Bars, bars restaurants i restaurants
Nuclis zoològics
Menjadors col·lectius socials
Consultoris mèdics
Farmàcies
Consultoris veterinaris
Centres de massatges i altres
Escoles i llars d’infants
Llars d’avis
Piscines d’ús col·lectiu
Establiments on es posin pírcings, es facin tatuatges i/o es facin micropigmentacions
Transport alimentari i altres activitat anàlogues
Locals i/o establiments que puguin ser causa d’episodis de legionel·losi
Qualsevol altre que la normativa general o sectorial determini
La taxa es generarà en les següents actuacions:
La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària o
revalidació de la mateixa, dels establiments que la normativa vigent determini.
El control de denúncies sempre que tinguin deficiències.
El control derivat de programes de control sanitari.
El control derivat d’alertes sanitàries, sempre que es comprovi que són els causants.
El control derivat de la investigació de brots epidèmics i toxiinfeccions alimentàries,
sempre que es comprovi que són els causants.
L’activitat municipal inclou:
Control sanitari oficial que inclou, d’acord amb la normativa actual i la comunitària que
regulen 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 i instal·lacions alimentàries, la presa de mostres,
la revisió documental i, qualsevol altre actuació de comprovació d’aspectes relacionats
amb la protecció de la salut de la població.
Concessió de l’autorització sanitària, si s’escau, en els supòsits que contempla la
normativa actual.
La realització d’estudis, informes i propostes de resolució.
Comprovació de dades
Tramitació administrativa
Prevenció sanitària respecte als serveis higiènics
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Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
qui es presti el servei, tant si l’activitat s’inicia d’ofici o per denúncia d’altres, com si es
realitza a petició del propi titular.
QUOTA TRIBUTÀRIA: Tarifes

INSPECCIÓ SANITÀRIA
154,47 euros
Correspon al preu de les activitats realitzades en una primera inspecció sanitària i
la primera visita successiva per comprovar que les mesures dictades s’han
executat d’acord amb la normativa.

INSPECCIÓ SANITÀRIA DE SEGUIMENT DE MESURES
63,29 euros
Correspon al preu de cada una de les inspeccions realitzades a posteriori de la
primera visita successiva de comprovació perquè no s’han executat les mesures
dictades en inspeccions anteriors d’acord amb la normativa.

La concessió d’una AUTORITZACIÓ SANITÀRIA, implica la inspecció de l’establiment
i l’inici del procediment de control sanitari per un tècnic de salut degudament qualificat,
l’informe pertinent que dóna peu al Decret de Concessió de l’Autorització Sanitària
que, tècnicament, és una certificació per desenvolupar l’activitat.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA
173,60 euros
Correspon al preu de les activitats realitzades en una primera inspecció i la primera
visita successiva per comprovar que les mesures dictades s’han executat d’acord
amb la normativa i la concessió de l’autorització sanitària, en cas que l’informe sigui
favorable.

EXEMPCIONS de taxes per a la inspecció sanitària i l’autorització sanitària:
Els centres docents i els destinats a la gent gran sostinguts amb fons públics, d’acord
amb la Llei 21/2001, de 28 de desembre , de mesures fiscals i administratives, art. 141
bis, que literalment diu “Gaudeixen d’exempció en el pagament de la taxa, en
qualsevol dels supòsits determinats per l’article 141, els centres docents i els destinats
a la gent gran sostinguts amb fons públics.”
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