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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SALUT
Disposició general
ARTICLE 1
A l’empara d’allò previst als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis municipals de salut que es regirà
per aquesta ordenança fiscal.
Fet imposable
ARTICLE 2
Serveis sanitaris
Constitueix el fet imposable generador de la taxa la prestació per l'Administració
municipal de determinats serveis de caràcter sanitari vinculats a l'activitat del control
sanitari per a la protecció de la salut i salubritat públiques i al control de la higiene
d'aliments i begudes, que es descriuen a continuació:
a) Activitats derivades del control sanitari dels animals de companyia
• Manutenció dels animals en les dependències municipals
• Eliminació de cadàver
• Reposició gàbia/trampa
b) Serveis de laboratori
• Servei químic i anàlisi instrumental
• Servei de microbiologia
• Servei de d’aigües i control puntual d’abocaments d’aigües residuals.
c) Activitats derivades del control sanitari d’activitats i immobles
• Servei d’autorització sanitària a establiments de tatuatge i/o pírcing
• Servei d’inspecció sanitària, que suposa la realització de les activitats tècniques i
administratives d’intervenció municipal per tal de comprovar el compliment de la
normativa sanitària d’aplicació en els habitatges, locals, solars, centres,
instal·lacions, establiments i activitats, ja siguin aquestes últimes industrials,
comercials, de serveis o particulars, d’acord amb el que disposa la Llei 18/2009, de
22 d’octubre, de salut pública.
Aquestes activitats d’intervenció municipal (anomenades genèricament “inspecció”)
comprenen estudi d’antecedents realització de visita d’inspecció “in situ” i redacció
de la corresponent acta.
• Servei d’inspecció o anotació de l’activitat en registre o cens oficial de caràcter
sanitari (alta, modificació o baixa), quan l’Administració municipal sigui l’obligada a
fer-ho.
d) Serveis derivats del control dels animals potencialment perillosos
• Atorgament o renovació de la llicencia municipal per a la tinença de gossos o
considerats potencialment perillosos.
e) Serveis derivats del cens d’animals de companyia
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• Prestació del servei d’inscripció o actualització en el cens municipal d’animals,
d’aquells animals de companyia la inscripció dels quals sigui obligatòria per
disposició legal o reglamentària.
Obligació de contribuir (meritació)
ARTICLE 3
Aquesta taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o prestació
dels serveis.
Així mateix, en els supòsits en els quals actuï l’administració d’ofici, la taxa es meritarà
quan s’iniciï efectivament l’actuació administrativa o prestació del servei.
En el supòsit de l’apartat d) de l’article anterior, la taxa es meritarà quan es sol·liciti la
llicència municipal per a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos o la
seva renovació.
En el supòsit de l’apartat e) de l’article anterior, la taxa es meritarà quan es sol·liciti la
inscripció o actualització de dades de l’animal en el cens municipal d’animals de
companyia o registre equivalent.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o realitzi, serà procedent la devolució de l’import corresponent.
Subjecte passiu
ARTICLE 4
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels
serveis o activitats locals que constitueixin algun dels fets imposables definits en l’article 2
d’aquesta ordenança.
Sens perjudici de l’anterior, en els supòsits dels apartats d) i e) de l’article 2, són
subjectes passius els propietaris i/o posseïdors dels animals que sol·licitin
l’atorgament/renovació de la llicència municipal o la inscripció/actualització de dades
censals.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes previstes en aquesta
ordenança.
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Tarifes
ARTICLE 6
1.

La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:

Tarifa
1. Control sanitari d’animals de companyia
1.1. Manteniment diari d’un gos
1.2. Manteniment diari d’un gat
1.3. Manteniment diari d’una fura
1.4. Reposició gàbia/trampa
1.5. Eliminació del cadàver d’un gos
1.6. Eliminació del cadàver d’un gat
1.7. Eliminació del cadàver d’una fura
2. Serveis de laboratori
2.1. Servei químic i anàlisi instrumental
Absorció a l’UV
Acetolina (HPLC)
Acidesa total
Acidesa volàtil
Alcalinitat (TAC)
Alumini per AA o ICP (*)
Amoni per colorimetria en aigües
Amoni per destil·lació i volumetria en aigües
Anions per cromatografia iònica
Antimoni per AA o ICP (*)
AOX (1a mostra)
AOX (a partir de la 2a mostra)
Arsènic per AA o ICP (*)
Bor
Brom total
Cadmi per AA o ICP (*)
Calci
Caràcters organolèptics
Cendres
Cianurs lliures
Cianurs totals
Clor actiu en lleixiu
Clor residual lliure i total
Clorurs per volumetria en aigües
Color
Compostos polars
Conductivitat 20ºC
Clorur sòdic
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Euros
6,24
2,39
6,24
226,60
14,19
3,79
3,79

AL3
AL9
AL2
AL4
AG2
AG8
AG4
AG5
AG9
AG9
AG13
AG12
AG9
AG4
AG1
AG9
AG2
AG1
AL5
AG7
AG12
AG6
AG1
AG2
AG1
AL2
AG1
AL4

18,30
79,22
10,66
21,32
10,66
53,32
21,32
27,41
79,22
79,22
262,12
141,81
79,22
21,32
7,65
79,22
10,68
7,65
27,41
42,65
141,81
32,04
7,65
10,68
7,65
10,68
7,65
21,32
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Coure per AA o ICP (*)
Crom total per AA o ICP (*)
Crom VI
Demanda biològica d’oxigen (DBO)
Demanda química d’oxigen (DQO)
Densitat (º Baumé)
Determinacions individuals (HPLC)
Diòxid de sofre (SO2)
Dissolvents aromàtics volàtils per GC (BTEX)
Dissolvents organoclorats per GC
Duresa (TH)
Estabilitat amb etanol
Estany per AA o ICP (*)
Extracte sec
Ferro per AA o ICP (*)
Ferro per colorimetria
Fluorurs
Fluorurs per CI
Formol
Fosfats per CI
Fosfats per colorimetria en aigües
Fòsfor aliments
Fòsfor total en aigües
Grau alcohòlic
Greix (Gerber)
Greix
Hidrocarburs dissolts
Humitat
Índex d'acidesa
Índex de fenol amb extracció
Índex de fenol sense extracció
Índex de iode
Índex de Langelier i Ryzar
Índex de peròxids
Magnesi
Manganès per AA o ICP (*)
Matèria grassa
Matèria orgànica oxidable al KMnO4
Matèries en suspensió (MES)
Matèries inhibidores (Microtox)
Mercuri per AA o ICP (*)
Metabisulfit (qualitatiu)
Metabisulfit quantitatiu
Níquel per AA o ICP (*)
Nitrats aliments
Nitrats per CI
Nitrats per colorimetria en aigües
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AG8
AG8
AG4
AG8
AG7
AL4
AL9
AL5
AG10
AG10
AG2
AL2
AG8
AL4
AG8
AG4
AG7
AG7
AL7
AG6
AG6
AL8
AG6
AL8
AL5
AL7
AG8
AL3
AL4
AG6
AG4
AL4
AG0
AL4
AG2
AG8
AL7
AG3
AG3
AG10
AG9
AL2
AL6
AG8
AL8
AG6
AG4

53,32
53,32
21,32
53,32
42,65
21,32
79,22
27,41
105,13
105,13
10,66
10,66
53,32
21,32
53,32
21,32
42,65
42,65
42,65
32,04
32,04
53,32
32,04
53,32
27,41
42,65
53,32
18,30
21,32
32,04
21,32
21,32
21,32
21,32
10,66
53,32
42,65
18,30
18,30
105,13
79,22
10,66
32,04
53,32
53,32
32,04
21,32
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Nitrits aliments
Nitrits pe colorimetria en aigües
Nitrogen bàsic volàtil
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldhal)
Olis i greixos
Oxigen dissolt
Pes
pH aigües
pH aliments
Plom per AA o ICP (*)
Potassi
Proteïnes
Residu sec a 180ºC
Seleni per AA o ICP (*)
Sílice
Sodi
SOL/Conductivitat 25ºC
Sòlids sedimentables 2 hores
Sòlids solubles (º Brix)
Sulfats per CI
Sulfats per nefelometria
Sulfurs totals
Tensioactius aniònics (Detergents)
Terbolesa
TOC
Tractament previ de la mostra (I)
Tractament previ de la mostra (II)
Tractament previ de la mostra (III)
Tractament previ de la mostra (IV)
Zenc per AA o ICP (*)
2.2. Servei de microbiologia
Bacteris coliformes
Coliformes fecals
Control de superfícies
Detecció i enumeració d’Enterobacteriaceaes
lactosapositiva
Detecció i enumeració d’Escherichia coli
Detecció i enumeració d’Escherichia coli O157:H7
Detecció i enumeració de Clostridium perfringens
Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes
Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus
Detecció i enumeració Legionel·la
Determinació de paràsits
Enterococs
Estreptococs fecals
Investigació de Salmonel·la
Pseudomonas aeruginosa
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AL8
AG4
AL8
AG8
AG7
AG5
AL1
AG1
AL1
AG8
AG7
AL8
AG3
AG9
AG4
AG7
AG1
AG1
AL4
AG6
AG4
AG6
AG6
AG1
AG11
AG5
AG8
AG10
AG12
AG8

53,32
21,32
53,32
53,32
42,65
27,41
7,65
7,65
7,65
53,32
42,65
53,32
18,30
79,22
21,32
42,65
7,65
7,65
21,32
32,04
21,32
32,04
32,04
7,65
68,61
27,41
53,32
105,13
141,81
53,32

M2
M2
M1
M1

21,32
21,32
16,74
16,74

M2
M3
M2
M3
M2
M4
M3
M2
M2
M3
M2

21,32
41,09
21,32
41,098
21,32
79,22
41,09
21,32
21,32
41,09
21,32
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Recompte d’aerobis mesòfils
M1
Recompte d’Enterobacteriaceaes totals
M1
Recompte d’espores de Clostridis sulfitoreductors
M1
Recompte de bacteris psicrotròfics
M1
Recompte de Clostridis sulfitoreductors
M1
Recompte de fongs filamentosos i llevats
M1
2.3. Servei d’aigües
2.3.1. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor (RD 140/2003,
de 7 de febrer)
2.3.2. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor sense metalls
(RD 140/2003, de 7 de febrer)
2.3.3. Anàlisi normal fisicoquimica i bacteriològica d’aigua
2.3.4. Anàlisi fisicoquimica i microbiològica d’aigua de piscina,
excepte els paràmetres “in situ” (Decret 95/2000, de 22 de
febrer)
2.3.5. Anàlisi bàsica d’aigües residuals –paràmetres mínims
per a qualsevol activitat- (Reglament metropolità d’abocaments
d’aigües residuals, de 8 de juny de 2011)
2.4. Controls puntuals d’abocaments d’aigües residuals
2.4.1. Inspecció puntual i presa de mostres
(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la presa de
mostres amb mesura de cabal)
2.4.2. Visita prèvia a mesura directa
(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la visita)
3. Control sanitari d’activitats i immobles
3.1. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o pírcing
3.2. Servei d’inspecció sanitària
3.2.1. 1a inspecció + comprovació (si s’escau)
3.2.2. 2a inspecció i següents. Per inspecció
3.3. Servei d’inspecció o anotació de l’activitat en registre o cens
sanitari (alta, modificació o baixa). Per servei
4. Control sanitari d’animals considerats potencialment perillosos
4.1. Atorgament o renovació de la llicència municipal per a la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos
5. Cens d’animals de companyia
5.1. Inscripció o actualització en el cens municipal d’animals, o
registre equivalent, d’aquells animals de companyia la inscripció dels
quals sigui obligatòria per disposició legal o reglamentària

16,74
16,74
16,74
16,74
16,74
16,42
263,79
70,69
79,48
79,48

170,00

68,46

48,58

146,79
143,47
165,52
33,08

46,35

13,27

2. En el cas dels paràmetres assenyalats amb un asterisc (*) de l’epígraf 2.1 (Servei
químic i anàlisi instrumental), quan s’analitzin més de dos metalls la tarifa de la taxa
passarà a ser de 39,85 euros.
3. En el cas de tècniques especials que sobrepassin en temps i cost les quanties de la
taxa establertes a l’epígraf 2.3 (Servei d’aigües) de la tarifa, o que requereixin
preparacions de mostres diferents a les habituals es tarifarà, a més, el cost del
2.14 Taxa per la prestació dels serveis municipals de salut
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tractament previ estipulat als epígrafs AG 5, AG 8 , AG 10 o AG12, segons
correspongui.
4. Reduccions en les tarifes:
a) Quan els serveis establerts als epígrafs 2.1 (Servei químic i anàlisi
instrumental), 2.2 (Servei de microbiologia), 2.3 (Servei d’aigües) i 2.4 (Controls
puntuals d'abocaments d'aigües residuals) de la tarifa, siguin sol·licitats per
altres administracions públiques o particulars, s’aplicarà una reducció del 20 %
sobre les tarifes contemplades si el nombre de mostres és rellevant (mínim de
10 serveis/any) i la sol·licitud resulta continuada (mínim 1 servei mensual, en
promig anual)
b) S’estableix una reducció del 50% sobre les tarifes contemplades a l’epígraf 3
de la tarifa (control sanitari d’activitats i immobles), en el supòsit dels immobles
propietat de persones físiques on no es desenvolupi cap activitat econòmica.
5. Estan exempts de pagament de la taxa regulada a l’epígraf 3 de la tarifa (Control
sanitari d’activitats i immobles) els casos següents:
a) Centres, instal·lacions, establiments i activitats de titularitat pública.
b) Primeres inspeccions i comprovacions realitzades arrel de campanyes
preventives portades a terme per iniciativa de l’Administració Pública.
c) Inspeccions motivades per denúncia, quan l’acta d’inspecció no constati
l’existència d’infraccions sanitàries, o quan, constatant-les, aquestes infraccions
siguin subsanades dintre del termini atorgat a tal efecte.
d) Les activitats de micropigmentació, tatuatge i pírcing, quan la inspecció sigui
conseqüència de la tramitació d’una sol·licitud d’autorització sanitària municipal
de funcionament.
e) Les activitats que disposin d’autorització sanitària municipal, llevat que
l’autorització es trobi revocada o suspesa en la seva efectivitat.
6. En el cas de l’epígraf 5 de la tarifa (Cens d’animals de companyia), la inscripció en
el cens tindrà una vigència màxima de 15 anys, posteriorment a la qual l’animal
serà donat de baixa d’ofici. Una vegada transcorregut aquest termini, per tal que
l’animal continuï donat d’alta, s’haurà de sol·licitar l’actualització de les dades amb
periodicitat bianual.
Estan exempts de pagament d’aquesta tarifa les persones propietàries d’animals de
companyia que s’incloguin en algun dels supòsits següents:
a) Persones cegues o amb deficiències visuals, propietàries o posseïdores de
gossos pigall, així com les persones amb deficiències físiques propietàries o
posseïdores de gossos d’assistència.
b) Persones més grans de 65 anys i que visquin soles, situació que s’haurà
d’acreditar mitjançant el corresponent volant d’empadronament o documentació
equivalent.
c) Persones a les quals segons diagnòstic mèdic es consideri que la tinença d’un
animal de companyia contribueix positivament al desenvolupament i evolució
de la simptomatologia de la seva malaltia.
2.14 Taxa per la prestació dels serveis municipals de salut
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d) Persones que acreditin l’adopció de l’animal en un centre protector d’animals
abandonats o institució equivalent.
e) Persones propietàries o posseïdores d’animals que, en el moment de la
sol·licitud de la inscripció censal, disposin d’un microxip o sistema equivalent
d’identificació o control degudament homologat, i de la cartilla sanitària
actualitzada.
f) Les actualitzacions de dades una vegada transcorregut el termini de 15 anys
abans assenyalat.
g) Els animals propietat de les forces armades, dels cossos i forces de seguretat i
dels serveis de bombers.
Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 7
Els subjectes passius de les taxes per serveis establerts a aquesta ordenança abonaran
la tarifa en el moment de sol·licitar el servei o activitat en cadascun dels establiments en
els quals es prestin o portin a terme, mitjançant la corresponent autoliquidació.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 20 de desembre de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.
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