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Dijous, 15 de març de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 17 de gener de 2012 la modificació de 
l’Ordenança núm. 7 reguladora de la “Taxa per a la prestació del servei de suport a la gestió local en matèria de salut  
pública”, l’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d’un 
edicte en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de registre 01326 de data 31 de gener de 2012 i al 
tauler d’edictes de la Corporació.

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació a l’expedient, es fa públic el text íntegre 
de l’ordenança esmentada, a efectes de la seva entrada en vigor:

ORDENANÇA Nº 7: reguladora de la “Taxa per a la prestació del servei de suport a la gestió local en matèria de salut  
pública”.

Article 1
Fonament i naturalesa

De conformitat amb l’autorització continguda en els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/85, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4 a) del  
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
aquest Consell Comarcal estableix les taxes per a la prestació del Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de 
Salut Pública, que es regeixen per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 20 i 
següents del TRHL.

Article 2
Fet imposable

El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació del servei de suport a la gestió,local en matèria de salut pública i  
recepció per part de l’Ajuntament i empresa privada.

Article 3
Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei  
General Tributària que sol·licitin la prestació del serveis. Són també subjectes passius els ajuntaments que sol·liciten al  
Consell Comarcal la realització d’activitats del servei de suport a la gestió local en matèria de salut pública en el seu 
àmbit competencial, d’acord amb el que estableix l’article 23.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 4
Tarifa

Les tarifes de les taxes a què es refereix aquesta Ordenança Fiscal són les següents:

Tramitació de l’autorització sanitària de funcionament emissió d’un informe i una acta d’inspecció: 254,25 EUR.
Realització d’un informe tècnic: 92,22 EUR.
Realització d’una inspecció sanitària inicial: 140,37 EUR.
Realització d’una inspecció sanitària de control: 93,48 EUR.
Emissió d’una certificació sanitària: 27,41 EUR.

Article 5
Bonificacions de la quota

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen en les tarifes d’aquestes taxes.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

20
05

78
8



2

Dijous, 15 de març de 2012

Article 6
Acreditació

Les taxes s’acrediten i neix l’obligació de contribuir, quan es presenti la sol·licitud de prestació del servei en forma que 
així estableixi l’Ajuntament (sol·licitud per escrit o conveni).

Article 7
Règim de declaració i ingrés

Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació o liquidació segons consti en els pactes del conveni amb l’Ajuntament.

En règim d’autoliquidació s’utilitzarà l’imprès establert a l’efecte d’autoliquidació mitjançant ingrés en compte corrent 
designat pel Consell Comarcal.

En règim de liquidació es farà mitjançant notificació a l’Ajuntament.

Article 8
Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom 
s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei General Tributària.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom 
s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei General Tributària.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 7 de març de 2012
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell

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