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ORDENANCES DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
DE SALUT PÚBLICA – DIPSALUT 

(BOP de Girona núm. 156, de 18 d’agost de 2014) 
 
 

 
1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL D’INSTAL·LACIONS D’A LT 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.  
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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 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 legion el·la d’alt risc 
 
1.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica   
Municipis  Tarifa € / actuació 
Fins a 1.5 00 hab.  110,00 
De 1.501 a 5.000 hab.  220,00 
De 5.001 a 15.000 hab. 330,00 
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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  Tarif a € /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 legion el·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 
 
 
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 presènc ia de Legionel·la 
 
Tarifes del servei en cas de detectar -se presència d e Legionel·la   
Municipis  Tarifa € / actuació 
Qualsevol municipi  325,00 

 
 
 


