
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 
 

Ordenança Fiscal núm. 21 
 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INSPECCIO I CO NTROL SANITARI 
DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRODUCCIO, EMMAGAT ZEMATGEI 

COMERCIALITZACIO DE CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS . 

 
 

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 i per l'article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
General de Sanitat,  el Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control 
oficial dels productes alimentaris, el Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual 
s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització 
de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda, i a 
l’empara del previst als articles  57 i 20.4. l) i m) del  text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis  d’ inspecció i control sanitari dels 
establiments de comerç a la menuda destinats a la producció, emmagatzematge i 
comercialització de carn fresca i els seus derivats, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls 
sanitaris, si els establiments de comerç a la menuda que es troben al terme municipal de 
Sant Martí de Centelles, destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de 
carn fresca i els seus derivats, compleixen i s’ajusten al marc normatiu vigent i, en 
especial a la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, el Reial Decret 50/1993, de 
15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, el Reial 
Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de 
producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats 
en els establiments de comerç a la menuda, i resta de normativa concordant. 
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’establiment que 
fonamenti la inspecció i/o control sanitari municipal que constitueix el fet imposable de la 
taxa aquí regulada. 
 
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. Responsables 



 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
a) Per cada inspecció d'establiments 79,04 

b) Per cada control periòdic dels establiments 79,04 

 
Article 7. 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 8. 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 9. 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. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent,  amb moti u de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica vigent i altres normes de desenvolupament 
, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 



 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 24 d’octubre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 


