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ORDENANCES DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA 
(DIPSALUT) 

 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL D’INSTAL·LACIONS D’ALT I BAIX RISC PER A 
LA TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL·LOSI  
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
1.1 Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen 
els articles del 15 al 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLLRHL), 
aquesta Diputació estableix la taxa per a la prestació del servei de gestió i control 
d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi prestat per 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, 
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
preveu l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL.  
 
Article 2. Fet imposable  
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització 
d’activitats relatives a la gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la 
transmissió de legionel·losi.  
 
2.2. Es consideren instal·lacions d’alt risc o de major probabilitat de proliferació i 
dispersió de legionel·la les descrites al punt 2.2 de l’article 2 del Decret 352/2004, de 
27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi de baix risc o de menor probabilitat de 
proliferació i dispersió de Legionel·la les descrites al punt 2.3 de l’article 2 del mateix 
Decret 352/2004.  
 
Article 3. Subjectes passius  
 
3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que sol·licitin 
la prestació del servei que integra el fet imposable.  
 
Article 4. Quota tributària  
 
4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en compte 
el nombre d’habitants del municipi, i una tarifa addicional que té en compte el nombre 
d’habitants del municipi i el nombre d’actuacions realitzades.  
 
4.2 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc, s’aplicarà la tarifa 
bàsica (quadre 1.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat 
en el quadre 1.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del municipi. Per 
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a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional 
(fixada en quadre 1.2. de l’annex de tarifes).  
 
4.3 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la de baix risc, s’aplicarà la tarifa 
bàsica (quadre 2.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat 
en el quadre 2.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del municipi. Per 
a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional 
(fixada en quadre 2.2. de l’annex de tarifes).  
 
4.4 En cas que es detecti la presència de legionel·la, l’obligat tributari haurà de pagar 
una tarifa de 300 € per cadascuna de les actuacions que s’hagin de realitzar.  
 
Article 5. Meritació  
 
5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.  
 
Article 6. Règim d’ingrès i gestió  
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en 
règim d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació, de manera simultània a la seva presentació.  
 
Disposició Final  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva 
modificació o derogació expressa.  
 
 
ANNEX DE TARIFES  
 
1. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc 
 
1.1. Tarifa bàsica 
 

Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 hab. 95,00 

De 1.501 a 5.000 hab. 190,00 

De 5.001 a 15.000 hab. 285,00 
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De 15.001 a 25.000 hab. 380,00 

Més de 25.000 hab. 475,00 

 
 
1.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   

Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 285,00 Superior a 3 

De 1.501 a 5.000 hab. 380,00 Superior a 3 

De 5.001 a 15.000 hab. 475,00 Superior a 4 

De 15.001 a 25.000 hab. 570,00 Superior a 5 

Més de 25.000 hab. 665,00 Superior a 10 

 
 
 
2. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la de baix risc 
 
2.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 hab. 43,00 

De 1.501 a 5.000 hab. 86,00 

De 5.001 a 15.000 hab. 129,00 

De 15.001 a 25.000 hab. 172,00 

Més de 25.000 hab. 215,00 

 
 
2.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions  
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   

Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 129,00 Superior a 3 
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De 1.501 a 5.000 hab. 172,00 Superior a 5 

De 5.001 a 15.000 hab. 215,00 Superior a 7 

De 15.001 a 25.000 hab. 258,00 Superior a 9 

Més de 25.000 hab. 301,00 Superior a 10 

 
 
3. Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la 
 
Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la  

Municipis Tarifa € / actuació 

Qualsevol municipi 300,00 
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ORDENANCES DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA 
(DIPSALUT) 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL DE LES XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA DE 
GESTIÓ MUNICIPAL  
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
1.1. Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen 
els articles del 15 al 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLLRHL), 
aquesta Diputació estableix la taxa per a la prestació del servei de d’anàlisi i control 
de les xarxes de subministrament d’aigua de titularitat municipal prestat per 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, 
que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
preveu l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL.  
 
Article 2. Fet imposable  
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització 
d’activitats relatives a la gestió i control de les xarxes de subministrament d’aigua de 
gestió municipal.  
 
2.2. Es considera abastament d’aigua, qualsevol subministrament públic que posi 
l’aigua de consum humà a disposició dels usuaris, en el punt de connexió del servei, 
mitjançant un sistema de distribució fix.  
 
2.3 Es consideraran de gestió municipal aquells abastaments que siguin gestionats 
directament pels ajuntaments o per agrupacions de municipis o consorcis gestors que 
tinguin encomanades la gestió d’aquest servei.  
 
Article 3. Subjectes passius  
 
3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments, les 
agrupacions de municipis o consorcis gestors de l’abastament d’aigua i que sol·licitin 
la prestació del servei que integra el fet imposable.  
 
Article 4. Quota tributària  
 
4.1 La quantia de la taxa ve determinada de conformitat amb les tarifes que s’adjunten 
com annex a aquesta ordenança.  
 
Article 5. Meritació  
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5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.  
 
Article 6. Gestió  
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en 
règim d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació, de manera simultània a la seva presentació.  
 
Disposició Final  
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva 
modificació o derogació expressa.  
 
ANNEX DE TARIFES  
 
1. Tarifes derivades del servei de gestió i control de les xarxes d’abastament d’aigua 
de gestió municipal 
 
1.1 Tarifa € per a cada actuació 
 
Tarifa € per a cada actuació    

Nombre d’habitants Tipus d’abastament  

 A B C D E 

Fins a 1.500 48,00 € 112,00 € 123,00 € 36,00 € 70,00 € 

De 1.501 a 
5.000 

96,00 € 224,00 € 246,00 € 72,00 € 139,00 € 

De 5.001 a 
15.000 

144,00 € 335,00 € 369,00 € 108,00 € 209,00 € 

De 15.001 a 
25.000 

191,00 € 447,00 € 492,00 € 144,00 € 279,00 € 

Més de 
25.000 

239,00 € 559,00 € 615,00 € 180,00 € 348,00 € 

 
 
1.2 Tipus d’abastament 
 
Tipus d’abastament 

A Zona d’abastament < 100m
3 
/ dia 
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B Zona d’abastament ≥100m
3
 < 1000 m

3
 / dia 

C Zona d’abastament ≥1000 m
3
 < 10000 m

3
 / dia 

D Zona d’abastament en alta < 100m
3
 / dia 

E Zona d’abastament en alta >100m
3
 < 1000 m

3
 / dia 
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ORDENANCES DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA 
(DIPSALUT) 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC DERIVAT DE L’ÚS DE SORRERES 
INFANTILS  
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
1.1 Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen 
els articles del 15 al 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLLRHL), 
aquesta Diputació estableix la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del 
risc derivat de l’ús de sorreres infantils prestat per l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, que es regirà per aquesta 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 132 de 
l’esmentat TRLLRHL.  
 
Article 2. Fet imposable  
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització 
d’activitats relatives a la gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils.  
 
2.2. Es consideren sorreres infantils objecte d’aquesta ordenança, aquelles ubicades 
a espais d’ús públic, escoles de primària i llars d’infants, destinades a ser utilitzades 
de forma col·lectiva pels nens, amb una funció de joc o de paviment amortidor com a 
superfície de recepció d’un o més equipaments d’àrees de joc col·lectiu i es troben a 
l’aire lliure o no.  
 
Article 3. Subjectes passius  
 
3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que sol·licitin 
la prestació del servei que integra el fet imposable.  
 
Article 4. Quota tributària  
 
4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en compte 
el nombre d’habitants del municipi, i una tarifa addicional que té en compte el nombre 
d’habitants del municipi i el nombre d’actuacions realitzades.  
 
4.2 Pel que fa al servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils, 
s’aplicarà la tarifa bàsica (quadre 1.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre 
d’actuacions indicat en el quadre 1.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre 
d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat nombre, 
s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 1.2. de l’annex de tarifes).  
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Article 5. Meritació  
 
5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.  
 
Article 6. Gestió  
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en 
règim d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació, de manera simultània a la seva presentació.  
 
Disposició Final  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva 
modificació o derogació expressa.  
 
ANNEX DE TARIFES  
 
1. Tarifes del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils 
 
1.1 Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 18,00 

De 1.501 a 5.000 36,00 

De 5.001 a 15.000 54,00 

De 15.001 a 25.000 72,00 

Més de 25.000 90,00 

 
 
1.2 Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un 
nombre d’actuacions 

  

Municipis Tarifa € / actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 54,00 Superior a 3 
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De 1.501 a 5.000 hab. 72,00 Superior a 4 

De 5.001 a 15.000 hab. 90,00 Superior a 6 

De 15.001 a 25.000 hab. 108,00 Superior a 8 

Més de 25.000 hab. 126,00 Superior a 12 

 


