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Administració Local Diputació

núm. 9085
diPUtAció de GirOnA 
Secretaria General 

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals que regulen la prestació de serveis oferts per Dipsalut

el Ple de la Diputació de Girona, en sessió plenària de 17 de juny de 2014, va aprovar amb caràcter provisional la modificació 
de les ordenances fiscals que regulen la prestació dels serveis que Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la demarcació de 
Girona adherits al Catàleg de Serveis que es relacionen a continuació.

L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Diputació de Girona i publicat en 
el Butlletí Oficinal de la Província de Girona número 123 de 30 de juny de 2014, així com anuncis al “Diari de Girona” de 25 
de juny i al diari “el Punt Avui” de 26 de juny de 2014.

Vist que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública, els acords han quedat aprovats amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el que disposa l’acord de Ple de 17 de juny de 2014 i l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. De conformitat amb el que 
regula l’article 17.4 del Text refós esmentat, es procedeix a la publicació de les ordenances aprovades o modificades en el seu 
cas.

1. 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. 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. 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 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 
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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 325 € per cadascuna de 
les actuacions que s’hagin de realitzar. 

Article 5. Meritació 

5. es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de la presentació de la sol·licitud de prestació del servei. 

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. 110,00
De 1.501 a 5.000 hab. 220,00
De 5.001 a 15.000 hab. 330,00
De 15.001 a 25.000 hab. 440,00
Més de 25.000 hab. 550,00

1.2. Tarifa addicional, 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. 330,00 Superior a 3
De 1.501 a 5.000 hab. 440,00 Superior a 3
De 5.001 a 15.000 hab. 550,00 Superior a 4
De 15.001 a 25.000 hab. 660,00 Superior a 5
Més de 25.000 hab. 770,00 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. 48,00
De 1.501 a 5.000 hab. 96,00
De 5.001 a 15.000 hab. 144,00
De 15.001 a 25.000 hab. 192,00
Més de 25.000 hab. 240,00
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2.2. Tarifa addicional, 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. 144,00 Superior a 3
De 1.501 a 5.000 hab. 192,00 Superior a 5
De 5.001 a 15.000 hab. 240,00 Superior a 7
De 15.001 a 25.000 hab. 288,00 Superior a 9
Més de 25.000 hab. 336,00 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 325,00

2. 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. 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. 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. La quantia de la taxa ve determinada de conformitat amb les tarifes que s’adjunten com annex a aquesta ordenança. 

Article 5. Meritació 

5. es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de la presentació de la sol·licitud de prestació del servei. 

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. 
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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

nombre d’habitants Tipus d’abastament
A B C D e

Fins a 1.500 58,00 € 143,00 € 147,00 € 54,00 € 89,00 €
De 1.501 a 5.000 116,00 € 286,00 € 294,00 € 108,00 € 178,00 €
De 5.001 a 15.000 174,00 € 429,00 € 441,00 € 162,00 € 267,00 €
De 15.001 a 25.000 232,00 € 572,00 € 588,00 € 216,00 € 356,00 €
Més de 25.000 290,00 € 715,00 € 735,00 € 270,00 € 445,00 €

1.2. Tipus d’abastament

A Zona d’abastament < 100m3 / dia
B Zona d’abastament ≥100m3 < 1000 m3 / dia
C Zona d’abastament ≥1000 m3 < 10000 m3 / dia
D Zona d’abastament en alta < 100m3 / dia
e Zona d’abastament en alta >100m3 < 1000 m3 / dia

3. 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. 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. 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. 

Administració Local Diputació
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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). 

Article 5. Meritació 

5. es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de la presentació de la sol·licitud de prestació del servei. 

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 addicional, 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
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

Contra l’acord d’aprovació de les ordenances fiscals esmentades, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Girona, 6 d’agost de 2014

Joan Giraut Cot
President 
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