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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.1 
 

PREUS PÚBLICS SOBRE  ELS SERVEIS PRESTATS PEL LABORATORI MUNICIPAL 
 

 
 
Article 1r.Disposicions generals 
 
De conformitat amb el que preveu preveuen els articles 41 i següents del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei pel 
Laboratori municipal.  
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueixen el fet imposable : 
 
La recollida de mostres i els serveis analítics prestats al Laboratori municipal, que es facin 
d’ofici, per denúncies i/o  per sol·licitud de  particulars. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius    
 
Són subjectes passius els beneficiaris dels serveis o activitats dutes a terme o aquells que els 
sol.licitin. En els supòsits de col.laboracions interadministratives s’estarà a les especificitats 
recollides ens els oportuns convenis. 
 
 
Article 4è. Quota  
 
Les tarifes dels preus públics a aplicar són les que figuren a l’annex. A les tarifes dels preus 
públics caldrà aplicar el tipus d’IVA vigent. 
 
Article 5 è. Bonificacions i preus especials 
 
1. Per raó del subjecte passiu.- Els ens públics i entitats sense ànim de lucre, en el 
compliment de les funcions que els són pròpies, en un 15 %. 
 
2. Per raó del volum.- Encàrrecs majors de 20 unitats i inferior a les 200 unitats, se’ls aplicarà 
una bonificació  del 30 %.  
- Encàrrecs superiors a les 200 unitats, se’ls aplicarà una bonificació del 40 %. 
 
3. Pel tipus d’anàlisis. A les anàlisis química i microbiològica de l’aigua de consum humà, 
se’ls aplicarà una bonificació del 40 %. 
 
Aquestes bonificacions són incompatibles entre si. A cada liquidació s’aplicarà la que resulta 
més favorable al subjecte passiu. 
 
Cas d’acordar-se amb persones naturals o jurídiques, públiques o privades la realització 
d’anàlisis sistemàtiques i tenint en compte les necessitats de prevenció sanitària i de 
protecció de la salut pública que se’n derivin, es podrà convenir un cost global en funció del 
programa establert. La llista de preus no és exhaustiva. A les determinacions no 
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especificades a l’annex, se’ls aplicarà per analogia, la tarifa corresponent a l’anàlisi d’un 
paràmetre o tècnica analítica de característiques similars segons el cost real. 
 
 
Article 6è. Acreditament, declaració i ingrés 
 
L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei.  
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 22 d’octubre de 2015 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de modificar-la o 
derogar-la. 
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A N N E X 
 
EPÍGRAF 1. RECOLLIDA DE MOSTRES PER A ANÀLISI AL LABORATORI MUNICIPAL 
 

A)  Per desplaçament i primera mostra recollida en el terme municipal de 
Sabadell 

15,50 € 

B ) Per desplaçament i primera mostra recollida fora del terme municipal de Sabadell, s’aplicarà 
la següent fórmula que té en compte el quilometratge i el temps de desplaçament: 
5,00 € + [19,41 €/hora x hora o fracció] + [0,19 €/Km x Km] 
C) A partir de la segona mostra, preu per mostra. 
Aquesta tarifa regeix qualsevol que sigui el lloc de recollida de la mostra 

5,00 € 

 
EPÍGRAF 2. SERVEIS ANALÍTICS PRESTATS PEL LABORATORI MUNICIPAL 
 

MICROBIOLOGIA 
 
 

AIGÜES ALTRES MOSTRES € 
TIPUS MAG-1  
 

TIPUS MAL-1  
Test de bacteris aerobis 
Test d’enterobacteris 
Test de floridures i llevats 

8,89 

TIPUS MAG-2 
Recompte de bacteris aerobis 
Recompte de bacteris coliforms i E. 
coli 
Recompte de Pseudomonas 
aeruginosa 

TIPUS MAL-2  
Recompte de bacteris aerobis 
Recompte de bacteris psicrotròfics 
Recompte d’enterobacteris totals 
Recompte d’enterobacteris lactosa-
positiva (coliforms totals) 
Recompte de floridures i llevats 

13,33 

TIPUS MAG-3 
Recompte de coliforms fecals 
Recompte d’enterococs o 
d’estreptococs fecals  
Investigació d’Staphylococcus aureus 
Recompte de clostridis sulfit-reductors 

TIPUS MAL-3 
Recompte de coliforms fecals 
Recompte d’enterococs o 
d’estreptococs fecals  
Recompte d’Staphylococcus aureus 
Recompte de clostridis sulfit-reductors 

14,81 

TIPUS MAG-4 
Recompte de Clostridium perfringens 

TIPUS MAL-4 
Recompte de Clostridium perfringens 25,18 

TIPUS MAG-5 
 

TIPUS MAL-5 
Recompte d’ Escherichia coli  34,06 

TIPUS MAG-6 
Recompte de Legionel·la spp 
 

TIPUS MAL-6 
Investigació de Salmonella-Shigella  
Investigació/recompte de Listeria 
monocytogenes 
Investigació de E coli 0:157 
 

51,84 

TIPUS MAG-7 
Recompte de Legionella pneumòphila 
o altra espècie 

TIPUS MAL-7 
 

68,13 
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QUIMICA 
 

AIGÜES ALTRES MOSTRES € 
TIPUS QAG-1  
Clor residual 
Temperatura 
pH 
Conductivitat 
Terbolesa 
Color 
Sals solubles 
Olor i sabor 

TIPUS QAL-1  
Temperatura 
 

8,89 

TIPUS QAG-2 
Alcalinitat 
Calci 
Magnesi 

TIPUS QAL-2 
pH amb preparació de la 
mostra 
Densitat 
Metabisulfit (qualitatiu) 
Estabilitat a l’etanol 
Altres determinacions 
qualitatives individuals 

13,33 

TIPUS QAG-3 
Matèria oxidable al permanganat 
Residu sec 
Matèries en suspensió 

TIPUS QAL-3 
Acidesa 
Sòlids solubles 14,81 

TIPUS QAG-4  
Clorurs 
Nitrits 
Nitrats 
Amoni 
Alumini 
Sulfats 
o-Fosfats 
Manganès 
Cianurs 
Coure 

TIPUS QAL-4 
Absorbància a l’UV 
Humitat 
Extracte sec 
Clorur sòdic 
 22,22 

TIPUS QAG-5 
Ferro 
Nitrogen amoniacal 

TIPUS QAL-5 
Cendres 
Índex de refracció 
Prova d’Hauchecorne 

25,18 

TIPUS QAG-6 
Demanda química d’oxígen 

TIPUS QAL-6 
Índex de iode 
Índex de peròxids 

29,62 

TIPUS QAG-7 
Nitrogen orgànic i amoniacal 
Fòsfor total 

TIPUS QAL-7 
Test compostos polars 
Anhídrid sulfurós 
Grau alcohòlic 
Greix 
Índex de saponificació 

34,06 

TIPUS QAG-8 
 

TIPUS QAL-8 
Sucres totals 51,84 

TIPUS QAG-9 
 

TIPUS QAL-9 
Sucres reductors 
Proteïnes 

68,13 
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Hidroxiprolina 
TIPUS QAG-10 
Matèries inhibidores 

TIPUS QAL-10 
 91,82 

 
 


