ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.12
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER PART DEL LABORATORI MUNICIPAL A PETICIÓ
- O EN INTERÈS - DE PARTICULARS I EMPRESES
Concepte
ARTICLE 1r.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 de
la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per la prestació
de serveis per part del laboratori municipal a petició - o en interès- del particulars i empreses, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.
Obligació de pagament
ARTICLE 2n.- L'obligació de pagament neix per la realització de les anàlisis, les investigacions, les preparacions i
els informes que es duguin a terme en qualsevol dels serveis del laboratori municipal a petició d'algú.
ARTICLE 3r.- Les anàlisis que es practiquin d'ofici per ordre de l'Alcaldia, de qualsevol autoritat de l'Estat, de
l'organisme autònom provincial o del local, només estaran subjectes al pagament de la taxa regulada per aquesta
ordenança quan:
a) S'acusi una adulteració del producte objecte de l'anàlisi, independentment de la sanció que hi escaigui.
b) L'esmentada anàlisi sigui indispensable a fi i efecte de conèixer la qualitat del producte corresponent ofert a
l'Ajuntament per a la seva possible adquisició.
c) Analítiques d’aigües residuals relatives a controls i/o concessió del permís d’abocament segons els mètodes i
criteris fixats en l’Ordenança Municipal del Servei Públic de Proveïment i Sanejament d’Aigües.
ARTICLE 4t.
1.- Estaran obligades al pagament les persones o entitats a les quals fa referència l'article 2n., les empreses
productores o expenedores dels productes alterats als quals es refereix l'apartat a) de l'article 3r i i les empreses
industrials o comercials a les quals fa referència l'apartat b) de l'esmentat article 3r. Les persones o famílies que
acreditin suficientment escassa capacitat econòmica podran ser alliberades del pagament d'aquesta taxa mitjançant
resolució que s'adoptarà a partir d'una sol·licitud prèvia dels interessats justificada documentalment que haurà de ser
informada pels serveis de l'Institut Municipal de Salut i Benestar Social.
2.- Es podran formalitzar convenis amb entitats gestores de serveis d'abastament d'aigua potable, titulars de piscines
privades d'ús públic i d'altres de similars, que incorporin un descompte sobre les tarifes assenyalades en l'art. 5è. de
fins el 50%, tenint en compte les necessitats de prevenció sanitària i de protecció de la salut pública que se'n derivin.
Bases i tarifes
ARTICLE 5è.- Les anàlisis, les investigacions, les preparacions i els informes seran sol·licitats per alguna persona,
o per alguna entitat, i se'ls aplicarà la següent tarifa:
1.- Determinacions microbiològiques

€
1. Control de superfícies, recompte de bacteris
aerobis, enterobacteris, fongs i llevats

6,00

2. Recompte de bacteris aerobis, psicotròfics,
enterobacteris, clostridis sulfitreductors, fongs i
llevats

8,80

3. Recompte de coliforms totals, coliforms fecals,

15,45

estreptococs fecals
4. Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens,
Escherichia coli O157:H7

25,55

5. Investigació de Salmonella sp., Listeria
monocytogenes, Aeromonas hidrohyla, Escherichia
coli O157:H7

32,15

6. Recompte de Legionella pneumophila

55,55

7. Investigació de paràsits en sorres

68,20

2.- Determinacions físico-químiques
2.1.- Aigua i mostres ambientals:
€
1. Clor lliure, clor total, pH, conductivitat, sals
solubles, sòlids sedimentables

6,15

2. Terbolesa

8,80

3. Alcalinitat, clorurs, duresa, calci, magnesi

9,15

4. Oxidabilitat al permanganat, residu sec, matèries
en suspensió

11,25

5. Amoni, nitrits, nitrats, sulfats

13,40

6. DQO (Demanda química d'oxigen)

18,65

7. Nitrogen total (Kjedahl)

23,65

8. Fòsfor total

28,65

9. Matèries inhibidores

71,05

2.2.- Anàlisis específiques d'aigua:
€
1. Anàlisi microbiològica

35,95

2. Anàlisi mínima

42,45

3. Anàlisi normal

78,70

4. Anàlisi completa

A determinar segons
paràmetres

5. Anàlisi bàsica per a aigües de consum (anàlisi
microbiològica, anàlisi química mínima i nitrats)

59,20

6. Analítica bàsica per a aigües residuals (matèries
en suspensió, DQO no decantada i decantada, sals

84,10

solubles, clorurs i pH)
7. Anàlisi d'aigua de piscina (excepte paràmetres "in
situ") (RD 95/2000)

70,75

2.3.- Anàlisis bromatològiques:
€
1. Metabisulfit – qualitatiu -, midó – qualitatiu -,
àcid bòric – qualitatiu -, determinacions qualitatives

6,15

2. pH, índex de refracció

6,30

3. Acidesa

9,15

4. Humitat, clorurs, extracte sec, grau alcohòlic,
índex de peròxids, índex de saponificació,
absorbància a l'U.V.

11,90

5. Cendres, greix, sucres, metabisulfit, fosfatasa
residual

18,40

6. Proteïnes, nitrats, nitrits, metanol, hidroxiprolina

31,55

En el cas que els resultats analítics obtinguts superin els valors límit establerts en les diferents normatives tindran un
recàrrec del 10% sobre la tarifa establerta.
ARTICLE 6è.- En el cas de productes les característiques dels quals no responguin exactament a les indicades en
les tarifes assenyalades, i també en el d'estudis, informes i investigacions que puguin sol·licitar-se, la seva valoració
es farà de comú acord amb la part sol·licitant i per analogia amb les tarifes adjuntes o amb les taxes d'algun dictamen
similar emès per altres organismes o laboratoris. Per al càlcul de l’import d’una anàlisi no es consideraran les taxes
d’aquells paràmetres que quedin inclosos en altres determinacions més específiques. En els casos que s'estableixin
convenis amb entitats públiques o privades per a la realització d'analítiques sistemàtiques es podrà fixar una tarifa
global d'acord amb el programa analític establert.
Gestió i administració
ARTICLE 7è.- En els casos que no sigui possible fixar per endavant els drets del dictamen sol·licitat - d'acord amb
la naturalesa de les investigacions que hagin de realitzar-se per a la seva pràctica -, es farà constar aquesta
peculiaritat en la sol·licitud, i la seva valoració posterior es farà per analogia amb els drets que s'hagin fixat per part
d'altres laboratoris oficials. En tot cas, el laboratori podrà exigir un dipòsit previ provisional, el qual s'haurà
d'ingressar a l’Ajuntament, a fi i efecte de respondre de les taxes que després siguin aplicables. Un cop verificada
l'anàlisi, s'assenyalaran definitivament les esmentades taxes, i el seu import s'ingressarà a l’Ajuntament i es retornarà
a l'interessat el dipòsit previ que va constituir.
ARTICLE 8è.- Qualsevol substància lliurada al laboratori municipal per al seu examen o la seva anàlisi, i també
qualsevol dictamen, informe o certificació que se sol·liciti, no podrà ser retirat, sota la responsabilitat de l'encarregat
del laboratori, sense que l'interessat acrediti, mitjançant la presentació del rebut o resguard que haurà d'expedir-se-li,
el pagament dels drets corresponents a l’Ajuntament.
ARTICLE 9è.- Per part del responsable del laboratori municipal es passarà al responsable de l’Àrea de Medi
Ambient una nota detallada de cadascun dels serveis que es presten per tal que es procedeixi a la liquidació de les
quotes per part d'aquesta administració.
ARTICLE 10è.- Quan la taxa no s'hagi satisfet en el venciment que li correspongui, l'administració municipal pot
exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment.
Infraccions i sancions
ARTICLE 11è.- En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOP, serà aplicable a partir del dia 1 de gener
del 2006 i mantindrà la seva vigència mentre no se n'aprovi la modificació o derogació expressa.

