
 

 

 
INFORME TÈCNIC-ECONÒMIC 

 
 
 
A. INTRODUCCIÓ 
 
 
Fet imposable 
 

El fet imposable són: “Les activitats de control sanitari i la tramitació 
administrativa tendent a l'atorgament, canvis de titularitat, duplicats i les modificacions 
de l’autorització sanitària d’aquells establiments que per normativa ho requereixin, com 
ara els establiments de tatuatge, micropigmentació, pírcing i assimilables, de 
conformitat amb l’art.14.2 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”. 
 
 
Marc regulador del servei o activitat 
 

Primer.- De conformitat amb 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, l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona (ASPB), és l’autoritat competent en matèria de salut 
pública a la ciutat de Barcelona.  
 
Segon.- D’acord amb l’establert l’art. 14.2 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, 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. 
  
Tercer.- D’acord amb l’anterior, l’ASPB és l’òrgan competent per atorgar aquestes 
autoritzacions sanitàries.  
 
 
Breu descripció del servei o activitat 
 
 
Es tracta de la realització d’una activitat administrativa de competència local que afecta 
de manera particular a la titularitat d’un centre de tatuatges, pírcing o 
micropigmentació: 
 

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

 



 

 

 
 
Tot seguit es detallen els diferents tràmits del servei: 
 
1. En un imprès de sol·licitud que existeix a la nostra web de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona (www.aspb.cat) amb les instruccions de la documentació a 
presentar, la titularitat ha d’emplenar i recopilar la documentació necessària de 
l'activitat i lliurar-la al registre de l'ASPB o qualsevol registre oficial. 
2. A partir d’aquí, s’inicia la tramitació i s’assigna un núm. d’expedient  i un 
d'autorització. Posteriorment s’introdueix la informació en les dues bases de dades i es 
revisa la documentació comprovant que compleix amb el decret 90/2008. 
3. En el cas que hi hagin correccions a fer, mitjançant un escrit tipus se li comunica al 
titular els canvis o aportacions noves a fer i se li informa del termini per dur-les a 
terme. 
4. Un cop contestat, si tot és correcte l’òrgan gestor redacta un informe sanitari 
proposant l'autorització i es prepara l'informe jurídic, la resolució i la notificació de 
l'autorització. 
5. Posteriorment, s'envia tot a l’Assessoria Jurídica de l’ASPB que tramita aquest 
document per la signatura dels òrgans competents i el porta al registre de sortida.  
6. Torna l'expedient a la Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental (SEQUIA) i s'envia 
la notificació registrada al titular. 
7. Alta al cens públic d’establiments autoritzats a la ciutat de Barcelona 
8. Finalment, l'expedient s'arxiva. 
  
En cas de que l'informe tècnic sanitari no sigui favorable, s'inicia la fase de denegació 
de l'autorització, per la qual cosa s’elabora el tràmit d'audiència que s’envia al titular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
B. PART ANALÍTICA 

 
 

INTRODUCCIÓ 
 

Aquest estudi de costos es desenvolupa per a la redacció de l’Article 2.8 de 
l’Ordenança Fiscal 3.1 corresponent a les “Taxes per Serveis Generals”. 
 
 S’ha tractat d’obtenir una valoració exhaustiva de les Taxes basant-se en els 
Costos que generen la seva gestió i tramitació, segons Text refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en el qual es defineix tant el concepte com el seu criteri de fixació. 
 
TAXES 
 
Concepte (Art. 20 TRLRHL) 
 
Prestació de servei públic o realització d’activitat administrativa de competència local 
que es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu, quan 
concorrin les circumstàncies següents: 

a) Que siguin de sol·licitud o recepció obligatòria. 
b) Que no siguin susceptibles de ser prestats o realitzats per la iniciativa privada, 

per tractar-se de serveis o activitats que impliquin manifestació d’exercici 
d’autoritat, o bé es tractin de serveis públics en els que estigui declarada la 
reserva a favor de les entitats locals d’acord a la normativa vigent. 

 
 
Criteri d’aplicació (Art. 24 TRLRHL) 
 
El seu import no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost reial o previsible del servei o 
activitat que es tracti. Per la determinació d’aquest cost, es prendran en consideració 
les despeses directes i indirectes que contribueixen a la formació del cost total del 
servei o activitat, fins i tot els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i 
generals que siguin d’aplicació, no sufragats per contribucions especials. 
 
     
ELEMENTS DEL COST 
 
Costos pressupostaris 

· Costos de personal (Cap. I) 

· Costos de materials, treballs, subministraments, serveis, lloguers i 
manteniments (Cap. II) 

 
Costos calculats o extrapressupostaris 

· Costos d’amortitzacions tècniques d’equips per al procés de la informació 
 
 



 

 

 
 

 
PROCEDIMENT 

 
A continuació es presenta l’estructura del cost de les taxes que repercuteixen en el 
càlcul de les mateixes: 
 
IMPORTS DE LA TAXA CALCULATS SEGONS L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA 
REALITZADA 
 
El temps de dedicació del personal encarregat de la tramitació administrativa quan un 
usuari realitza el fet imposable d’aquesta taxa és diferent segons es tracti de tramitar 
l’atorgament d’una autorització sanitària de funcionament, un canvi de titularitat o 
modificacions múltiples d’una autorització sanitària ja atorgada o bé, es tracti de 
tramitar un duplicat o una modificació específica en l’autorització sanitària de 
funcionament ja atorgada.  
 
En conseqüència, atès que la imputació de costos és diferent, coexistiran dos imports 
de taxes en funció de si l’usuari/a sol·licita: 
 

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

b) El duplicat o una modificació específica de l’autorització sanitària de 
funcionament ja atorgada  

 
 
COSTOS DIRECTES 
 
Són costos destinats de forma immediata al centre final prestador del servei o activitat. 
Els centres finals tenen per objecte la prestació de serveis directament als ciutadans. 
S’integren les partides: 
 
I. Despeses de Personal: 

 
Les despeses de personal s’han calculat en funció del cost/hora de la taula salarial 
municipal vigent per a l’exercici 2018 de les diferents categories professionals. Aquest 
càlcul inclou l’import brut anual més el cost anual de la seguretat social.  
 
 
II. Despesa en béns corrents i serveis: 

 
Recull: 

a) Totes les despeses derivades d’arrendaments i cànons, reparacions i 
conservació, subministraments, comunicacions, treballs externs, primes 
d’assegurances, transports, material d’oficina i altres despeses diverses. 

b) En el cas de consums i altres despeses compartides, s’imputa la part 
proporcional.  



 

 

 
 
 
 
COSTOS INDIRECTES 
 
Són costos que, encara que no estiguin destinats de manera immediata al centre final 
prestatari d’un servei o activitat, serveixen aquest de forma mediata, generats per 
centres medials. Els costos que són directes per als centres medials constitueixen 
costos indirectes per als centres finals als que serveixen i, en conseqüència són 
comuns per als dos imports de taxa que s’han d’aplicar. Degut a la dificultat del seu 
càlcul es procedeix a una estimació dels mateixos.  
 
L’Agència de Salut Pública (ASPB) es va dotar des de l’any 2003 d’un catàleg de 
serveis que representa sintèticament i de manera agrupada en set gran àrees les 
activitats per donar resposta als encàrrecs que han estat encomanats pels seus 
òrgans de govern. Es sumen de cada àrea les despeses totals del Capítol I i Capítol II 
del Pressupost, (despeses de personal i despeses de béns corrents). El resultat es 
dividirà entre el Total de la Despesa Pública Capítol I més Capítol II, és a dir: 
 

% = 
Capítol I (àrea) + Capítol II (àrea) 

Total Despesa Pública Capítols I + II 
 
 
Donarà com a resultat el percentatge de participació de l’àrea en el total de la Despesa 
Pública en personal i en béns corrents. 
 

Cod. Denominació Dotació TOTAL
% Sobre 

Total

Dotació 

CAPITOL I

% Sobre 

Total

Dotació 

CAPITOL II

% Sobre 

Total

31100 Direcció i administració de l'ASPB 4.710.646,80 16,23% 2.240.516,80 14,19% 2.470.130,00 18,66%

31110 Sistemes d'Informació en salut 649.621,61 2,24% 517.340,00 3,28% 132.281,61 1,00%

31120 Epidemiològica 1.341.153,13 4,62% 1.244.950,00 7,88% 96.203,13 0,73%

31121 Salut i treball 324.052,68 284.752,68 39.300,00

31122 Avaluació i mètodes d'intervenció 505.139,28 455.604,28 49.535,00

31130 Atenció a les drogodependències 6.229.357,92 21,46% 520.100,00 3,29% 5.709.257,92 43,13%

31131 Salut comunitària 1.697.543,41 1.423.763,41 273.780,00

31132 Programes i intervencions preventives 1.267.454,07 911.208,57 356.245,50

31140 Vigilància i control ambiental 1.156.750,36 3,98% 935.000,00 5,92% 221.750,36 1,68%

31141 Vigilància i control de plagues 2.087.617,00 7,19% 559.000,00 3,54% 1.528.617,00 11,55%

31150
Vigilància i control d'aliments i 

establiments alimentaris 3.167.196,06
10,91% 3.111.000,00 19,70% 56.196,06 0,42%

31160 Laboratori de Salut Pública 5.206.370,78 17,93% 3.119.000,00 19,75% 2.087.370,78 15,77%

31170 Prevenció i promoció de la Salut 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

31180 CAAC 506.400,00 1,74% 289.100,00 1,83% 217.300,00 1,64%

31190 Recerca i Docència 182.000,00 0,63% 182.000,00 1,15% 0,00 0,00%

0,00

TOTAL 29.031.303,10 100% 15.793.335,74 100% 13.237.967,36 100%

Dotacions PRESSUPOST 2020: CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

 
 
 
 



 

 

El programa en el qual s’enquadra la Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental 
(SEQUIA), servei gestor de l’activitat objecte de la taxa, és el de Vigilància i Control 
Ambiental i, el seu percentatge calculat (3,98%) s’aplicarà sobre la suma de costos 
directes donant com a resultat la valoració dels mateixos. 
 
 
 
COST UNITARI TAXA 

 
A continuació es determina en aquest estudi de costos el preu unitari de les 
autoritzacions sanitàries dels establiments i instal·lacions on es realitzen pràctiques de 
tatuatge, micropigmentació i pírcing i el preu unitari de les modificacions de 
l’autorització ja atorgada o duplicat. Per al càlcul dels costos del servei recollit en 
aquest epígraf es tenen en compte els següents conceptes: 
 
Costos directes: 
Capítol I: Les despeses de personal s’han calculat en funció de les categories 
professionals i el temps de dedicació en cada cas. 
Capítol II: Materials i productes: Cost dels materials d’oficina, informàtica, lloguers, etc.  
Altres: Amortitzacions de l’immobilitzat material afectat a la prestació del servei. 
 
 
Article 2.8. Les activitats de control sanitari i la tramitació administrativa tendent 
a l'atorgament, canvis de titularitat, duplicats i les modificacions de l’autorització 
sanitària d’aquells establiments que per normativa ho requereixin, com ara els 
establiments de tatuatge, micropigmentació, pírcing i assimilables, de 
conformitat amb l’art.14.2 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. 
 

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

 



 

 

Cost/hora Euros

COSTOS DIRECTES

Despeses de Personal 199,10

4h Tècnic mitjà del Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental (A2) 24,23 x4 96,92

1h. Tècnic Superior en Dret (A1) 31,16 x1 31,16

2 h. Administratiu Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental 20,29 x2 40,58

1h. Administratiu Assesoria Jurídica 20,29 x1 20,29

1/2 h. Administratiu Servei Gestió Econòmica 20,29 x1/2 10,15

Despeses de Béns i serveis corrents 29,86

Amortitzacions 4,50

Total COSTOS DIRECTES 233,46

COSTOS INDIRECTES 3,98% 9,30

TOTAL COSTOS 242,76

Epígraf I. Autorització sanitària dels establiments i instal·lacions on es realitzen pràctiques de 
tatuatge, micropigmentació, pircing i assimilables

 
 
Anàlisi de la cobertura de cost 
 
A partir de la taula anterior, es pot extreure que el cost unitari previst per l’exercici 
2021 per taxa d’autorització sanitària és de 242,76 per la qual cosa si s’espera un 
volum aproximat d’entorn 35 liquidacions anuals, el cost total de la prestació subjecte a 
la taxa serà de 8.496,60 euros. 
 
L’import unitari que es proposa, per tal d’equiparar aquesta autorització sanitària a la 
resta d’autoritzacions que desenvolupa l’ASPB, és de 153,50 euros, la qual cosa 
origina un rendiment total de la taxa de 5.372,50 euros. 
 

  Costos 
Cost unitari previst de la taxa 242,76 

Nombre sol·licituds estimades 35,00 

Cost total prestació subjecte a 
taxa 8.496,60 

  Ingressos 
Import unitari de la taxa proposat 153,50 

Nombre sol·licituds estimades 35,00 

Rendiment total de la taxa previst 5.372,50 

 
 
D’acord amb el volum d’ingressos i costos previstos, el grau de cobertura  de la taxa 
serà: 
 



 

 

Un 63,2% per part dels usuaris amb un ingrés unitari de 153,50 euros i total de 
5.372,50 euros. 
 
El 36,8% restant a càrrec de les aportacions que rep l’ASPB de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb un ingrés unitari de 89,26 euros i total de 3.124,10 euros. 
 

Costos Ingressos
Aportació 

Ajuntament
Cobertura de cost per taxa 242,76 153,50 89,26

Cobertura de cost per servei 8.496,60 5.372,50 3.124,10  
 
 

 
 

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

Cost/hora Euros

COSTOS DIRECTES

Despeses de Personal 80,75

1h Tècnic mitjà del Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental (A2) 24,23 x1 24,23

1h. Tècnic Superior en Dret (A1) 31,16 x1 31,16

1h. Administratiu Assesoria Jurídica 20,29 x1 20,29

1/4 h. Administratiu Servei Gestió Econòmica 20,29 x1/4 5,07

Despeses de Béns i serveis corrents 12,11

Amortitzacions 1,13

Total COSTOS DIRECTES 93,99

COSTOS INDIRECTES 3,98% 3,75

TOTAL COSTOS 97,74

Epígraf I. Duplicat o una modificació específica de l'autorització sanitària ja autoritzada dels 
establiments i instal·lacions on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pircing

 
 

 
 
 
Anàlisi de la cobertura de cost 
 
A partir de la taula anterior, es pot extreure que el cost unitari previst per l’exercici 
2021 per taxa d’autorització sanitària és de 97,74 per la qual cosa si s’espera un volum 
aproximat d’entorn 6 liquidacions anuals, el cost total de la prestació subjecte a la taxa 
serà de 586,44 euros. 



 

 

 
L’import unitari que es proposa, per tal d’equiparar aquesta autorització sanitària a la 
resta d’autoritzacions que desenvolupa l’ASPB, és de 61,50 euros, la qual cosa origina 
un rendiment total de la taxa de 369,00 euros. 
 

Costos
Cost unitari previst de la taxa 97,74

Nombre sol·licituds estimades 6,00

Cost total prestació subjecte a taxa 586,44

Ingressos
Import unitari de la taxa proposat 61,50

Nombre sol·licituds estimades 6,00

Rendiment total de la taxa previst 369,00  
 
 
D’acord amb el volum d’ingressos i costos previstos, el grau de cobertura  de la taxa 
serà: 
 
Un 62,9% per part dels usuaris amb un ingrés unitari de 61,50 euros i total de 369,00 
euros. 
 
El 37,1% restant a càrrec de les aportacions que rep l’ASPB de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb un ingrés unitari de 36,24 euros i total de 217,44 euros. 
 

Costos Ingressos
Aportació 

Ajuntament
Cobertura de cost per taxa 97,74 61,50 36,24

Cobertura de cost per servei 586,44 369,00 217,44  
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