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INFORME JUSTIFICATIU SOBRE LES TAXES DE LES SOL·LICITUDS 
D’AUTORITZACIÓ SANITÀRIA DE FUNCIONAMENT PER A LES ACTIVITATS DE 
TATUATGES, PÍRCING, MICROPIGMENTACIÓ I TÈCNIQUES ASSIMILABLES, I 
DUPLICATS O DE MODIFICACIONS DE L’AUTORITZACIÓ JA ATORGADA 
 
 
Vista la necessitat d’incloure a l’Ordenança Fiscal 3.1 de l’Ajuntament de Barcelona, 
relativa a “Taxes per serveis generals”, la taxa corresponent a la tramitació de l’autorització 
sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, pírcing, micropigmentació i 
tècniques d’aplicació assimilables ubicats al terme municipal de Barcelona, com també 
l’exercici de les competències de vigilància i control dels mateixos, es presenta el aquest 
informe. 
 
Fonaments jurídics 
 
Primer.- L’Agència de Salut Pública és un organisme autònom de caràcter administratiu, 
amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, creat pel Consorci Sanitari de 
Barcelona, per mandat de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal pel 
compliment de les finalitats que es determinen en l’esmentada Llei i els seus Estatuts i que 
té com a missió principal entre d’altres la vigilància i control de les malalties i la promoció i 
protecció de la salut. 

 
La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal i l’article 5, i relacionats, de la 
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, estableixen que l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona (ASPB), és l’autoritat competent en matèria de salut pública a la ciutat de 
Barcelona.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’art. 52 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública, la gestió del risc per a la salut de les activitats de tatuatge, micropigmentació i 
pírcing, és un servei mínim en matèria de salut pública, competència dels ajuntaments.  
 
Segon.- L’art. 61 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, relatiu a les 

autoritzacions i registres sanitaris, estableix que: 

. Les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què es duguin 

a terme activitats que puguin tenir incidència en la salut pública estan subjectes al tràmit 
d’autorització sanitària de funcionament prèvia si la normativa sectorial aplicable ho 
estableix. S’han de regular per reglament el contingut de l’autorització sanitària 
corresponent i els criteris i els requisits per a atorgar-la.” Aquesta autorització sanitària i els 
criteris pel seu atorgament es troben regulats al Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es 
regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits 
higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. 
 

“2. L’autorització sanitària a què fa referència l’apartat 1 ha d’ésser atorgada per les 
administracions sanitàries a què correspon la competència de control, d’acord amb les 
competències que els atribueixen aquesta llei, els reglaments que la despleguen i el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” D’acord amb l‘expressat en el punt 
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l’administració competent per al control d’aquestes activitats, així com per a l’atorgament 
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de l’autorització prèvia de funcionament, que s’estableix al Decret 90/2008, que s’esmenta 
en el punt següent. 
 
Tercer.- L’art. 4.1 del Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de 
tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de 
complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques, estableix que: 

 
“Les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing únicament poden realitzar-se per part 
de persones habilitades d’acord amb les previsions del capítol V d’aquest Decret en 
establiments que s’adeqüin a les prescripcions establertes en aquest Decret, prèviament 

autoritzats per l’autoritat municipal competent del municipi d’ubicació. Es 
responsabilitat del titular sol·licitar aquesta autorització.” 
 
D’acord amb l’establert en l’art. 14.2 del Decret esmentat, correspon a l’autoritat 
municipal competent l’autorització sanitària de funcionament dels establiments de 
tatuatge, micropigmentació i pírcing que s’ubiquen en el seu terme municipal, com 
també l’exercici de les competències de vigilància i control dels mateixos. 
  
Per tot l’anterior, es considera que l’ASPB és l’òrgan competent per atorgar les 
autoritzacions sanitàries a aquests establiments, així com per exercir la seva vigilància i 
control.  
 
Finalitat de la mesura 
 
Es tracta de la realització d’una activitat administrativa de competència local que afecta de 
manera particular al titular d’un centre de tatuatges, pírcing o micropigmentació: 

a) En ser de sol·licitud obligatòria. 
b) En ser una manifestació d’exercici d’autoritat. 

 
Estimació de l’impacte econòmic 

 
A. L’atorgament de l’autorització sanitària de funcionament, el canvi de titularitat 

o les modificacions múltiples de l’autorització sanitària ja atorgada  
 
L’impacte econòmic estimat per a l’exercici 2021 és: 
 
Es preveu un volum anual de 35 sol·licituds amb un ingrés per taxes derivat de l’import 
unitari proposat de 153,50 euros cadascuna. En aquest sentit, l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona estima ingressar un total de 5.372,50 euros per al proper exercici 2021. 
 
 

B. El duplicat o una modificació específica de l’autorització sanitària de 
funcionament ja atorgada 

 
L’impacte econòmic estimat per a l’exercici 2021 és: 
 
Es preveu un volum anual de 6 sol·licituds amb un ingrés per taxes derivat de l’import 
unitari proposat de 61,50 euros cadascuna. En aquest sentit, l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona estima ingressar un total de 369,- euros per al proper exercici 2021. 
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Estimació de l’impacte en gestió 
 
 Per a dur a terme aquesta activitat es requereix el disseny i l’actualització dels següents 
procediments : 
 

1. Format tipus de sol·licitud amb les indicacions de documents a aportar i la 
realització del tràmit. 

2. Format tipus d’expedient d’atorgament, denegació, canvi de titular o baixa 
3. Format tipus de correccions o aportacions que ha de fer el titular 
4. Format tipus d’informes sanitaris per a l’atorgament, l’arxivament o la denegació de 

l’autorització. 
5. Format tipus de tràmit d’audiència. 

 
El recursos tecnològics necessaris: 
 

1. Base de dades 
2. Aplicació informàtica per a la gestió de la informació 

 
Els recursos humans: 
 

A. L’atorgament de l’autorització sanitària de funcionament, el canvi de titularitat 
o les modificacions múltiples de l’autorització sanitària ja atorgada 

 
a) Un Tècnic de la categoria A2 de la SEQUIA (4 h.) 
b) Tècnic de la categoria A1 de l’Assessoria Jurídica (1 h.) 
c) Personal administratiu adscrit a diferents serveis (3,5 h.)  

 
B. El canvi de titularitat, o una modificació específica de l’autorització sanitària 

de funcionament ja atorgada 
 

a) Un Tècnic de la categoria A2 de la SEQUIA (1 h.) 
b) Tècnic de la categoria A1 de l’Assessoria Jurídica (1 h.) 
c) Personal administratiu adscrit a diferents serveis (1,25 h.)  

 
 
 
 
Manel Macía 
Director de Recursos de l’ASPB 
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