Ordinació del 18-12-2013 de preus públics

ORDINACIÓ DE PREUS PÚBLICS

Vist l’article 5 de la Llei Qualificada de Delimitació de Competències.
Vista la Llei de Finances Comunals, Capítol II Preus Públics.
El Comú de la Massana en la seva sessió de Consell que ha tingut lloc el dia 18 de
desembre de 2013 ha acordat aprovar la ORDINACIÓ següent:

ORDINACIÓ DE PREUS PÚBLICS

Article 1 .- Definició.
Són preus públics les contraprestacions exigides pel Comú per la realització de serveis o
activitats en que concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a. Que es tracti de la utilització d’un bé de domini públic.
b. Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma
voluntària.
c. Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència.

Article 2 .- Obligats del pagament.
Els obligats del pagament dels preus públics comunals son les persones que se’n
beneficien.

Article 3 .- Aplicació i gestió.
a. El Comú gestiona directament el cobrament dels preus públics.
b. Els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via
administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment.
c. Els preus públics son exigibles des de l’ inici de la prestació del servei.
Tanmateix, es poden exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del
servei. En aquest cas si el servei no s’arriba a prestar per motius no imputables al
sol·licitant, el Comú ha de retornar l’import juntament amb els interessos corresponents.
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Article 4 .- Fets generadors.
El Comú de la Massana estableix els preus públics, per raó dels fets generadors
següents:
A.- PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
DEGUDAMENT AUTORITZAT DEL SUBSÒL SÒL O VOL D’UN BÉ DE
DOMINI PÚBLIC COMUNAL:
4.A.1- CONSUM D’AIGUA I LLOGUER DE COMPTADOR.
4.A.1.1 .- Naturalesa jurídica i fet imposable.
El preu públic per consum d’aigua grava el subministrament d’aigua potable i el
lloguer de comptador.
Constitueix el fet generador la prestació del servei de subministrament d’aigua
degudament tractada i controlada d’acord amb la legislació que ho regula.
4.A.1.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és el propietari de l’immoble que ha
sol·licitat el subministrament d’aigua, el qual, si escau, pot fer repercutir les
quotes als beneficiaris respectius.
4.A.1.3 .- Import.
L’import es calcularà en funció del consum d’aigua i en base a l’escala següent:
Preus:
- Consum mínim fins 0,61m3/dia ........................ 0,30€/m3.
- Consum d’0,61 m3/dia fins a 1,06m3/dia ......... 0,44€/m3.
- Consum a partir de 1,06m3/dia ......................... 0,90€/m3.
- Lloguer de comptador, DN 15 ........................... 4,00 €/unitat.
- Lloguer de comptador, >DN15 <DN40 ............. 6,00 €/unitat.
- Lloguer de comptador, >DN40 .......................... 35,00 €/unitat.
- Hora operari oficial ............................................ 30,00 €/hora.
4.A.1.4 .- El pagament.
El pagament de la quota resultant s’ha de satisfer trimestralment en funció del
consum d’aigua i s’acredita en base a l’import consumit detallat al comptador
d’aigua que instal·la i controla el subministrador.
El pagament s’efectuarà per càrrec domiciliat a l’entitat bancària del país que
determini el titular del comptador.
4.A.2 .- GUALS.
4.A.2.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte de gual grava la reserva d’espai a la via pública per
permetre l’accés de vehicles als locals.
Constitueix el fet generador la reserva de l’espai a la via pública per facilitar
l’entrada i sortida de vehicles als locals degudament autoritzats per aquesta
finalitat.
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4.A.2.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
el gual i que en tots els casos haurà de comptar amb l’autorització del propietari
del local.
4.A.2.3 .- Import.
L’import a satisfer pel concepte de gual és de 30,00 € el metre lineal. Tot gual
tindrà un mínim de 3 metres lineals.
4.A.2.4 .- Pagament.
El preu públic per gual és anyal i es merita el primer dia de l’any natural, o bé el
dia de la demanda de gual.
L’import es prorrateja per mesos naturals en els casos de primeres
autoritzacions.
El pagament de l’import resultant s’ha de fer efectiu en el termini d’un mes des
de la data de facturació.
El pagament de l’import resultant s’ha de fer efectiu al moment d’obtenir
l’autorització de gual directament a les oficines del Comú.
4.A.3 .- RESERVES ESPECIALS.
4.A.3.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte de reserva especial grava la reserva d’espai a la via
pública per permetre l’estacionament dels vehicles dels clients de les
activitats comercials de la parròquia el temps necessari de càrrega i descàrrega.
Constitueix el fet generador la reserva de l’espai a la via pública per facilitar la
càrrega i descàrrega.
4.A.3.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és el titular administratiu que sol·licita la
reserva especial.
4.A.3.3 .- Import.
L’import a satisfer pel concepte de reserva especial és de 30,00 € el metre
lineal.
Tota reserva especial tindrà un mínim de 5 metres lineals.
4.A.3.4 .- Pagament.
El preu públic per gual és anyal i es merita el primer dia de l’any natural, o bé el
dia de la demanda de reserva especial.
L’import es prorrateja per mesos naturals en els casos de primeres
autoritzacions.
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El pagament de l’import resultant s’ha de fer efectiu al moment d’obtenir
l’autorització de la reserva especial directament a les oficines del Comú.

4.A.4 .- LLOGUER O VENDA DE NÍNXOLS O COLUMBARIS.
4.A.4.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte de cementiri grava la compra o lloguer de nínxols i
columbaris.
Constitueix el fet generador la compra o el lloguer dels nínxols i el lloguer de
columbaris.
4.A.4.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest servei és la persona física i/o jurídica que
compra o lloga un nínxol o un columbari.
4.A.4.3 .- Import.
L’import de compra de nínxols és de:
- Nínxols 1ª fila ........................................ 515,89 €/unitat.
- Nínxols 2ª i 3ª fila .................................. 515,89 €/unitat.
- Nínxols 4ª i 5ª fila .................................. 493,46 €/unitat.
L’import de lloguer de nínxols és de:
- Nínxols 2ª fila ........................................ 322,98 €/6 anys.
- Nínxols 3ª fila ........................................ 309,54 €/6 anys.
- Nínxols 4ª i 5ª fila .................................. 296,10 €/6 anys.
L’import de lloguer d’un columbari és de: 30,00 €/ any.
4.A.4.4 .- Pagament.
L’import pel servei de cementiri es satisfà al moment d’adquirir i/o llogar els
nínxols i columbaris.
L’import és satisfà directament a les oficines del Comú.

4.A.5.- RÈTOLS
ESTÀTICA.

INDICADORS,

IDENTIFICADORS

I

DE

PUBLICITAT

4.A.5.1.- Instal·lació de rètols indicadors.
4.A.5.1.1.Fet generador. Constitueix el fet generador la utilització privativa o
l’aprofitament especial, degudament autoritzat, del domini públic, del seu sòl o
del seu vol, mitjançant aquest tipus de rètols.
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4.A.5.1.2.- Subjectes passius.
L’obligat tributari és la persona, física o jurídica, sol·licitant o aquella que resulti
titular de l’autorització.
4.A.5.2.- Instal·lació de rètols identificadors.
4.A.5.2.1.- Fet generador.
Constitueix el fet generador la col·locació, degudament autoritzada, d’un rètol
anunciant una activitat comercial, empresarial i professional que es realitza en
espais privats però amb vistes al domini públic.
4.A.5.2.2.- Subjectes passius.
L’obligat tributari és la persona, física o jurídica, sol·licitant o aquella que resulti
titular de l’autorització.
4.A.5.3.- Instal·lació de rètols publicitaris.
4.A.5.3.1.- Fet generador.
Constitueix el fet generador la col·locació, degudament autoritzada, de domini
públic amb rètols o elements anunciants d’activitats comercials, esportives,
empresarials o professionals, o la publicitat realitzada en espais privats amb
vistes al domini públic, en aquells supòsits expressament autoritzats.
4.A.5.3.2.- Subjectes passius.
L’obligat tributari és la persona, física o jurídica, sol·licitant o aquella que resulti
titular de l’autorització.
4.A.5.4.- Imports.
a) Pel que fa els rètols indicadors, l’ import del preu públic és de 20 € per unitat i
any.
b) Pel que fa els rètols identificadors, l’ import d’aquest preu públic és de 5,00 €
anyals per metre quadrat, amb un mínim de 18,00 € per cada rètol.
c) Pel que fa els rètols publicitaris, els imports anyals/mensuals són els següents:
· Rètols tipus pintat: 14 € per metre quadrat i per any.
· Rètols tipus tanca: 17 € per metre quadrat i per any.
· Tanques publicitàries d’obres: 17 € per metre quadrat i per any.
· Tanques publicitàries ubicades a les benzineres: 25 € per metre quadrat
i per any.
· Lones publicitàries per a les bastides de protecció d’obres: 2 € per metre
quadrat i per mes.
· Publicitat estàtica lluminosa o il·luminada: 20 € per metre quadrat i any.
· Il·lustracions de còmic en parets mitgeres d’edificis: 0,50 € per metre
quadrat i per any.
· Suports mòbils (tipus banderola o altres): 30 € per unitat i any.
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· Esdeveniments publicitaris extraordinaris: de 50 € a 300 € en funció de
la magnitud de l’esdeveniment.
4.A.5.5.- Pagament.
En tots els casos, el preu públic es merita -inicialment- el dia de l’obtenció de
l’autorització i -a partir del primer any- es merita anyalment el primer dia de
l’any natural.
En el cas que l’autorització s’obtingui amb posterioritat al dia primer de l’any, el
preu es calcula prorratejant els mesos que restin per finalitzar l’any.
En tots els casos, el pagament s’efectua mitjançant càrrec domiciliat al compte
d’una entitat bancària legalment establerta al Principat que designi l’obligat al
pagament o, subsidiàriament, per ingrés davant les oficines comunals.
El pagament s’ha de fer efectiu dins del termini d’un mes des de la data de
facturació

4.A.6 .- EMPLAÇAMENT DE CONTENIDORS I SACS DE LONA.
4.A.6.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte d’emplaçament de contenidors grava la col·locació
de contenidors a la via pública, per a dipòsit de runa i enderrocs provinents
d’obra.
Constitueix el fet generador l’autorització d’emplaçament de contenidors a la via
pública de la parròquia de La Massana.
4.A.6.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
l’emplaçament del contenidor d’acord amb la legislació existent.
4.A.6.3 .- Import.
L’import és de 9 € per contenidor i dia, i de 3,50 € per sac i dia.
4.A.6.2 .- El Pagament.
El preu per l’emplaçament de contenidor és diari i es merita el primer dia de
l’emplaçament.
L’import es satisfà al moment d’obtenir l’autorització d’emplaçament
directament a les oficines del Comú.
4.A.7 .- TANQUES D’OBRA I BASTIDES.
4.A.7.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu pel concepte de tanca d’obra i bastida grava l’ocupació del domini públic
mitjançant la col·locació de tanques d’obra i bastides.
Constitueix el fet generador l’autorització d’ocupació de la via pública de la
parròquia de La Massana amb tanques d’obra.
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4.A.7.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
l’emplaçament de la tanca d’obra o la bastida a la via pública.
4.A.7.3 .- Import.
El preu fet a satisfer per aquesta ocupació és de 0,60 € per metre lineal i mes, a
comptar des de la data d’autorització de l’ocupació de la via pública.
Les persones que sol·licitin utilitzar tanques del departament de circulació per
realitzar treballs a la via pública hauran de satisfer la quantitat de 3,00 € per dia i
tanca, en concepte de lloguer.
L’emplaçament, tant de contenidors com de tanques d’obra, requerirà la prèvia
autorització del Comú el qual marcarà l’ indret de col·locació.
4.A.7.4 .- Pagament.
El preu per l’emplaçament de tanques d’obra i bastides es merita el dia
d’obtenció de l’autorització d’ocupació de la via pública.
L’import es satisfà al moment d’obtenir l’autorització d’emplaçament
directament a les oficines del Comú.
4.A.8 .- GRUES I PLATAFORMES ELEVADORES.
4.A.8.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu pel concepte de grues i plataformes elevadores grava l’ocupació
temporal del domini públic de la instal·lació de dits elements.
Constitueix el fet generador l’autorització de la via pública de la parròquia de la
Massana amb grues i plataformes elevadores.
4.A.8.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
l’emplaçament de la grua o plataforma elevadora a la via pública.
4.A.8.3 .- Import.
El preu fet a satisfer per aquesta ocupació és de 150,00 € mensuals durant
els sis primers mesos i un preu fet de 2,00 € per metre quadrat i dia a partir del
sisè mes.
4.A.9 .- TERRASSES.
4.A.9.1.- Naturalesa jurídica.
El preu públic en concepte d’emplaçament de terrasses grava la utilització de la
via pública, amb la finalitat de destinar-la a usos de restauració i de bar.
Constitueix el fet generador l’autorització de l’emplaçament d’una terrassa a la
via pública.
4.A.9.2.- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és la persona física o jurídica que
sol·licita la instal·lació de la terrassa d’acord amb la legislació vigent.
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4.A.9.3. Import.
El preu a satisfer per l’ocupació de la via pública amb una terrassa és de 3,00 €
per metre quadrat i mes.
4.A.9.4.- Pagament.
Llicències de durada temporal:
El preu de la instal·lació d’una terrassa a la via pública és mensual i es merita el
primer dia de l’autorització.
L’ import es satisfà al moment d’obtenir l’autorització de la instal·lació
directament a les oficines del Comú.
Llicències de durada indefinida:
El preu públic es merita –inicialment- el dia de l’obtenció de l’autorització i –a
partir del primer any- es merita anyalment el primer dia de l’any natural.
El pagament s’efectua mitjançant càrrec domiciliat al compte d’una entitat
bancària legalment establerta al Principat que designi el sol·licitant o,
subsidiàriament, per ingrés davant les oficines comunals.
El pagament s’ha de fer efectiu dins del termini d’un mes des de la data de
facturació.

4.A.10 .- APARCAMENT A LA VIA PÚBLICA(ZONES DE PARQUÍMETRES).
4.A10.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte d’aparcament a la via pública, grava el fet
d’estacionar en els espais habilitats pel Comú com a zones d’estacionament
controlades per parquímetre.
Constitueix el fet generador la utilització de la via pública habilitada com
estacionament controlat.

4.A.10. 2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és el propietari del vehicle que utilitza la
zona d’estacionament.
4.A.10.3 .- Import.
L’import d’aparcament a la via pública controlada per parquímetres és de:
 Zona blava: 1,00 € per hora.
 Zona verda: 0,80 € per hora.
4.A.10.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer immediatament després d’estacionar el vehicle als
aparells degudament habilitats per aquesta finalitat.
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El rebut que l’aparell facilita s’ha de col·locar a l’interior del vehicle en un lloc
visible des del parabrisa del mateix.
4.A.11 .- OCUPACIÓ PER VENDA AMBULANT.
4.A.11.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu pel concepte d’ocupació per venda ambulant grava l’ocupació temporal i
puntual de la via pública.
Constitueix el fet generador l’autorització d’ocupació de la via pública de la
parròquia de la Massana de forma puntual durant fires, festes commemoratives o
tradicionals, mercats i exposicions artesanals.
4.A.11.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
l’emplaçament d’una instal·lació eventual, portàtil o desmuntable a la via
pública.
4.A.11.3 .- Import.
El preu a satisfer per aquesta ocupació és de 3,00 € per metre quadrat i dia.
4.A.12 .- DIPÒSIT DE VEHICLES.
4.A.12.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte de dipòsit de vehicle grava el pupil·latge al dipòsit
comunal dels vehicles retirats de la via pública, pel servei de grua.
Constitueix el fet generador la utilització del dipòsit.
4.A.12.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és el propietari del vehicle que ha estat
conduït pels serveis del Comú al dipòsit.
4.A.12.3 .- Import.
L’import pel dipòsit és de 10,00 €/dia a partir del primer dia de dipòsit.
4.A.12.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer al moment de retirar el vehicle.
4.A.13 .- ABOCADORS COMUNALS.
4.A.13.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte d’abocadors Comunals, grava el servei d’utilitzar els
abocadors comunals per abocar els materials autoritzats.
4.A.13.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és el sol·licitant del servei de l’abocador.
4.A.13.3 .- Import.
 Servei d’abocador fins a 150.000 tones:
 Serveis d’abocador superiors a 150.000 tones:

6,00 €.
4,00 €.
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4.A.13.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer al moment de sol·licitar el servei.
4.A.14.- ÚS COMÚ ESPECIAL
4.A.14.1.- Naturalesa Jurídica.
Són supòsits d’ús comú especial de la via o de l’espai públics aquells que
figuren definits en l’Ordinació sobre l’ús de les vies, dels espais públics i dels
terrenys comunals.
Especialment, es tipifiquen com a usos especials del domini públic els
següents:
a. La instal·lació de mostradors, casetes, màquines expenedores de productes,
taquilles, expositors de mercaderies o altres elements que ocupin part de l’espai
públic, quan siguin replegables i/o desmuntables, i l’ocupació no sigui superior a
un dia.
b. L’exercici d’indústries o activitats professionals a la via pública que
impliquin un ús intensiu de l’espai públic, com el rodatge de pel·lícules o
d’anuncis publicitaris.
c. Les activitats que impedeixin o limitin els usos generals a què està destinada
la via pública, com la celebració de proves esportives o d’activitats culturals.
d. L’obertura al subsòl de cates, canalitzacions, connexions, cambres i galeries
de servei, així com l’execució d’obres per a la instal·lació de xarxes o
instal·lació de serveis o similars als espais públics.
e. La celebració d’actes públics.
f. La publicitat dinàmica, ja sigui manual, ja sigui oral.
4.A.14.2.- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que
sol·licita l’ocupació de la via pública en el casos d’usos especials.
4.A.14.3.- Import.
a) Preu públic per la instal·lació de mostradors, casetes, màquines expenedores
de productes, taquilles, expositors de mercaderies o altres elements que ocupin
una part de l’espai públic, quan siguin replegables i/o desmuntables, i l’ocupació
no sigui superior a un dia: 15,00 €/dia /element
b) Preu públic per la instal·lació de mostradors, casetes, màquines expenedores
de productes, taquilles, expositors de mercaderies o altres elements que ocupin
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una part de l’espai públic, quan siguin replegables i/o desmuntables, i l’ocupació
sigui superior a un dia: 2,50 € / dia / element per un període màxim de sis mesos.
c) Preu públic per rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de
caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa, amb independència del
pagament d’altres serveis que es requereixin i amb autorització Comunal prèvia:
150,00 € /dia o fracció.
d) Preus públics per activitats que impedeixin o limitin els usos generals a què
està destinada la via pública, com la celebració de proves esportives o
d’activitats culturals, i que precisin neteja i/o vigilància i/o altres serveis
Comunals: 250,00 € / dia.
e) Preu públic per obertura al subsòl de cates, canalitzacions, connexions,
cambres i galeries de servei, així com l’execució d’obres per a la instal·lació de
xarxes o instal·lació de serveis o similars als espais públics: 15,00 € / M2 / dia.
f) Preu públic per celebració d’actes públics: 100,00 € / acte
g) Preu públic per publicitat dinàmica:
Publicitat manual: es la què difon els missatges via repartiment a mà o la
col·locació de material imprès mitjançant el contacte directe entre el personal
autoritzat per repartir la publicitat i els seus receptors, amb caràcter gratuït i
utilitzant les vies i espais lliures públics i zones privades d’ús públic.
·
Repartiment a mà: 100,00 €/any/M2.
·
Col·locació de material imprès: 35,00 € / 25 cartells mes 1,50 €
per cartell suplementari.
Publicitat oral: es la què transmet els missatges de viva veu, en el seu cas amb
l’ajuda de megafonia o altres mitjans auxiliars, mitjançant el contacte directe
entre el personal autoritzat i els possibles usuaris, i amb la utilització de les vies i
espais lliures públics i zones privades d’ús públic: 10,00 € / dia.
4.A.14.4.- Pagament.
El preu pels usos comuns especials es merita el dia d’obtenció de
l’autorització.
L’ import es satisfà al moment d’obtenir l’autorització directament a les
oficines del Comú.
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4.A.16
.PREUS
ITINERARIS
PERMANENTS
(ORDINACIÓ
SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS D’INICIATIVA PRIVADA)
4.A.16.1 .- Naturalesa jurídica.
Els itineraris d’iniciativa privada que transcorrin per zona no urbana.

DE

4.A.16.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
la senyalització d’un itinerari d’iniciativa privada.
4.A.16.3 .- Import.
 Instal·lació de plaques i fites:
 Subministrament de la placa:
 Subministrament de la fita:
 Ocupació del sòl:

13,50 €/hora.
3,50 €.
46,50 €.
10,00 €/senyal/any.

4.A.16.4 .- Pagament
El preu per la senyalització d’itineraris d’iniciativa privada es merita el dia
d’obtenció de l’autorització.

B.- PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS:
4.B.1 .- LLOGUER DE SALES.
4.B.1.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte d’ús de les diferents sales que el Comú destina a
aquesta finalitat grava l’ús d’aquestes instal·lacions.
Constitueix el fet generador l’autorització de les sales del Comú de La Massana.
4.B.1.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
l’ús de la sala.
4.B.1.3 .- Import.
L’import per l’ús de les sales és de 60,00 € per hora.
4.B.1.4 .- El Pagament.
El preu per aquest ús és diari i es merita al moment de sol·licitar l’ús de la sala
corresponent directament a les oficines del Comú.
4.B.2 .- LLOGUER CASETES DE FUSTA PER ESDEVENIMENTS VARIS.
4.B.2.1 .- Naturalesa jurídica.
Aquest preu públic grava el lloguer de les casetes de fusta per els diferents
esdeveniments que es poden realitzar a la Parròquia.
4.B.2.2 .- Subjectes passius.
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L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
l’ utilització de les casetes.

4.B.2.3 .- Import.
L’import per l’ús de les casetes és de 40,00 € per dia.
El període de lloguer mínim s’establirà segons el tipus d’esdeveniment al
moment de realitzar-ho
4.B.2.4 .- El Pagament.
El preu merita al moment de sol·licitar l’ús de les casetes a les oficines del
Comú.
4.B.3 .- SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
4.B.3.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte de servei d’atenció domiciliària grava la utilització
d’aquest servei.
Constitueix el fet generador l’autorització del servei del Comú de la Massana.
4.B.3.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
aquest servei.
4.B.3.3 .- Import.
L’import a satisfer per aquest servei es en funció del grau de dependència de la
persona beneficiaria:
 Dependència lleu:
7,00 €.
 Dependència Moderada:
8,00 €.
 Dependència Severa:
9,00 €.
4.B.3.4 .- El Pagament.
El preu per aquest ús és diari i es merita mensualment cada fi de mes.

4.B.4 .- VENDA DE PLECS DE BASES PER A CONCURSOS PÚBLICS.
4.B.4.1 .- Naturalesa jurídica.
Aquest preu públic grava la venda de plecs de bases per als concursos públics.
4.B.4.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
l’adquisició dels plecs.

4.B.4.3 .- Import.
L’import per l’adquisició de plecs és regula de la següent forma:
 20 € pels plecs de bases per a subministrament, treballs tècnics i obres
estimades a menys de 50.000,00 €.
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 90 € pels plecs de contractes de gestió de serveis públics i obres
estimades entre 50.001,00 € i 150.000,00 €.
 150 € pels plecs per a obres estimades entre 150.001,00 € i
350.000,00 €.
 180 € pels plecs per a obres estimades superiors a 350.000,00 €.
4.B.4.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer al moment d’adquirir el plec de bases.
4.B.5 .- VENDES CONSUMICIONS CASA PAIRAL.
4.B.5.1 .- Naturalesa jurídica.
Aquest preu públic grava la venda de productes al bar de la casa pairal.
4.B.5.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu es l‘usuari de la casa pairal.
4.B.5.3 .- Imports consumicions.

Bitter sense alcohol:

Vermut:

Cervesa “quinto”:

Cervesa sense alcohol:

Refrescos (cola, taronja,...):

Tònica :

Sucs de fruita:

Copa de vi:

Xeres:

Moscatell:

Anís:

Licors estomacal:

Ginebra:

Conyac:

Whisky:

Cafè:

Tallat:

Cafè amb llet:

Cigaló:

Cacaolat:

Llet:

Infusions:

Aigua sense gas:

Aigua amb gas:

Llauna d’olives petita

Patates petites

Magdalenes i/o “Sobaos”

0,80 €.
0,65 €.
0,70 €.
0,60 €.
0,70 €.
0,80 €.
0,80 €.
0,70 €.
0,80 €.
0,80 €.
0,70 €.
0,60 €.
0,60 €.
0,60 €.
0,65 €.
0,50 €.
0,60 €.
0,70 €.
0,70 €.
0,80 €.
0,40 €.
0,40 €.
0,30 €.
0,60 €.
0,70 €
0,60 €
0,65 €
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4.B.5.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer al moment de demanar la consumició.
4.B.6 .- DESTRUCCIÓ DE VEHICLES
4.B.6.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic pel concepte de destrucció de vehicle, grava la destrucció dels
vehicles destinats a ser destruïts prèvia demanda dels propietaris.
4.B.6.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu és el propietari del vehicle que ha
sol·licitat la seva destrucció.
4.B.6.3 .- Import.
L’import per la destrucció dels vehicles es:
 Vehicle particular:
78,00 €.
 Camionetes:
98,00 €.
 Vehicles de més de 3,50 tones: 48,00 €, més 27,00 €/Hora
de destrucció i 10% del material utilitzat.
4.B.6.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer al moment de retirar el vehicle.
4.B.7 .- ACTIVITATS DEPARTAMENT DE TURISME, SOCIALS I ESPORTS.
4.B.7.1 .- Naturalesa jurídica.
Aquests preus públics graven les activitats del departament de turisme, socials i
esports.
4.B.7.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquests preus són les persones físiques o jurídiques
que sol·liciten realitzar les activitats del departament de turisme, socials i
esports.
4.B.7.3 .- Imports.
a) Colònies d’estiu: 180,00 €.
b) Esplai:
 Matí: 33 €/mes.
 Tarda: 66 €/mes.
c) Tallers Vacances escolar:
 Activitats:
8,50 €/dia.
 Menjador:
7,00 €/dia.
Aquest preu es podrà veure modificat d’acord amb el preu establert dins el
conveni de col·laboració del servei de menjador de les escoles de La Massana.
 Servei de ludoteca: 2,00 €/dia.
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d)

Activitats d’estiu:
 Esports d’estiu activitats:
 Esport d’estiu menjador:
 Setmanes culturals:

40,00 €/setmana.
7,00 €/ dia.
50,00 €/setmana.

e) Ballet i Dansa Moderna:
 1 hora per setmana: 15 € mensuals.
 2 hores per setmana: 22 € mensuals.
f) Natació:
 Natació infants: 22 € mensuals.
 Aquanadons: 11 € mensuals.

g)




h)

Travessa de La Massana - Ordino:
Adults a partir de 12 anys:
Infants fins a 11 anys:
Inscripcions el mateix dia de la travessa:
Assegurança:

17,00 €.
Gratuït
12,00 € de recàrrec.
6,00 €.

Cursets i campionats de BMX:
- Cursets: 10,00 € /2 dies x setmana/2 hores.
- Campionats de BMX:
 Infants fins a 11 anys:
5,00 €/prova.
 A partir de 12 anys:
10,00 €/prova.

i) Oficina de Turisme:
 Marxandatge VALLNORD:
de 0,60 a 40 €.
 Marxandatge Comapedrosa:
de 0,30 a 50 €.
 Altres productes de marxandatge: de 0,60 a 40 € (pins, pòsters,
imants, postals, etc).
 Mapes:
de 1 a 40 €.
 Publicacions turístiques:
de 1 a 50 €.
 Targes de telèfon:
de 3 a 30 €.
 Llicències de pesca:
de 2 a 30 €.
 Activitats i serveis a Caldea, Naturlandia, VALLNORD: de 1 a 138 €.
 Actes i activitats turístiques, culturals, socials i esportives organitzades
pel Comú de la Massana:
de 1 a 50 €.
 Actes i activitats turístiques, culturals, socials i esportives organitzades
per altres entitats púbiques i/o privades:
de 1 a 100 €.
Els preus de l’oficina de Turisme gaudiran dels descomptes següents:
.- 15 % amb el Carnet Jove.
.- Majors de 70 anys i menors de 6 anys gratuït.
.- Infants de 6 a 12 anys: 50 %.
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j) Setmanes joves:
 Vela preu resident: 376,00 €
 Vela preu resident descompte: 319,60 €
 Vela preu no resident: 495,00 €
 Vela preu no resident descompte: 420,75 €
 Volta a Andorra a peu preu resident: 118,00 €
 Volta a Andorra a peu preu resident descompte: 100,30 €
 Volta a Andorra a peu preu no resident: 215,00 €
 Volta a Andorra a peu preu no resident descompte: 182,75 €
 Setmana jove d’esports d’aventura preu resident: 147,50 €
 Setmana jove d’esports d’aventura preu resident descompte: 125,38 €
 Setmana jove d’esports d’aventura preu no resident: 290,00 €
 Setmana jove d’esports d’aventura preu no resident descompte:246,50 €
 Enrotlla’t preu resident: 59,00 €
 Enrotlla’t preu resident descompte: 50,15 €
 Enrotlla’t preu no resident: 100,00 €
 Enrotlla’t preu no resident descompte: 85,00 €
 Hoquei gel preu resident: 35,50 €
 Hoquei gel preu resident descompte: 30,18 €
 Hoquei gel preu no resident: 95,00 €
 Hoquei gel preu no resident descompte: 80,75 €
 Campus vòlei preu resident: 18,00 €
 Campus vòlei preu resident descompte: 15,30 €
 Campus vòlei preu no resident: 21,50 €
 Campus vòlei preu no resident descompte: 18,28 €
k)

Voleibol: 15 € mensuals

l)

Aquagim Adults: 25 € mensuals

Les activitats destinades a la gent gran gaudiran d’un descompte del 50 % sobre el preu
de l’activitat presentant la Carta Magna.
Els inscrits als tallers de vacances escolars i que estiguin apuntats a l’esplai gaudiran
d’un 50 % de descompte, i podran gaudir del servei de ludoteca de forma gratuïta.
4.B.7.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer al moment de sol·licitar l’activitat.
4.B.8 .- SERVEI DE MENJADOR DE LA CASA PAIRAL.
4.B.8.1 .- Naturalesa jurídica.
Aquest preu públic grava el servei de menjador de la casa pairal.
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4.B.8.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquest preu es l‘usuari del servei de menjador de la
casa pairal.
4.B.8.3 .- Import del servei.
Servei de menjador: 4,25 €/ àpat.
El Comú de La Massana subvenciona la part restant del preu de l’àpat.
4.B.8.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer al moment de sol·licitar el servei.
4.B.9 .- ACTIVITATS DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I CULTURA.
4.B.9.1 .- Naturalesa jurídica.
Aquests preus públics graven les activitats del departament d’educació i cultura.
4.B.9.2 .- Subjectes passius.
L’obligat del pagament d’aquests preus són les persones físiques o jurídiques
que sol·liciten realitzar les activitats del departament d’educació i cultura.
4.B.9.3 .- Imports.
a)
Escola de música:
 Matrícula:
- Estudis lliures (joves entre 13 i 18 anys i adults)
90,00 €/curs
- Estudis complerts i tallers (infants de 4 a 16 anys)
60,00 €/curs

Quotes mensuals:
- Estudis lliures (joves entre 13 i 18 anys i adults)
65,00 €/mensuals
- Estudis complerts (infants de 8 a 16 anys)
55,00 €/mensuals
- Tallers (infants de 4 a 7 anys)
28,00 €/mensuals
Descompte d’un 20% amb la matrícula, amb el carnet jove.
Descompte d’un 50% amb la matrícula, amb la carta magna.

b)











Escola d’art:
Taller infants matriculats:
Taller infants no matriculats:
Taller adults matriculats:
Taller adults no matriculats:
Matrícula adults:
Matrícula adults a partir de l’abril:
Preu Forfet adults:
Matrícula Infants:
Matrícula Infants a partir de l’abril:
Preu forfet infants:

6,90 €/hora.
9,00 €/hora.
13,40 €/hora.
15,45 €/hora.
63,00 €.
31,55 €.
45,00 €/mes.
47,50 €.
23,75 €.
35,00 €/ mes.

Les activitats destinades a la gent gran gaudiran d’un 50 % de descompte sobre
el preu de l’activitat presentant la carta magna.
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Els posseïdors del Carnet jove podran gaudir d’un descompte del 20 % en el
preu de la matrícula.
c)




Activitats infants:
Ballet infants:
Teatre infantil:
Escola de Ball:

d) Activitats Adults:
 Ioga:
 Dansa moderna:
 Escola de Ball:
 Curs de Pachwork:


Curs d’escriptura creativa:

20,00 €/mes.
20,00 €/mes.
79 € trimestrals.

20,00 €/mes.
20,00 €/mes.
85 € trimestrals.
30 € mensuals / 1 hora setmanal.
40 € mensuals / 2 hores setmanals.
30 € mensuals

e) Activitats Joves:
 Activitats i Sortides Joves: Forquilla entre 3,00 € i 50,00 €
 Colònies joves: entre 200 i 230 €

f) Teatre:
S’estableix una forquilla del preu de les entrades de 3,00 fins a 30,00 € per
entrada d’acord amb la naturalesa de l’acte.
El preu de les entrades gaudiran d’un descompte del 50 % prèvia presentació de
la carta magna o carnet jove.
g)









Biblioteca:
Connexió Internet (carnet turístic i públic sense carnet): 6,00 €/ hora.
Renovació carnet perdut:
1,00 €.
Impressió i fotocòpia Din A4 blanc i negre:
0,10 €/ unitat.
Impressió Din A4 color:
0,20 €/ unitat.
Fotocòpia Din A4 color:
0,40 €/ unitat.
Fotocòpia Din A3 blanc i negre:
0,20 €/ unitat.
Fotocòpia Din A3 color:
0,80 €/ unitat.
Dipòsits usuaris temporers i segona residencia:
30,00 €.

4.B.9.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer al moment de sol·licitar l’activitat, acte o servei.
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4.B.10 .- VENDA DE BÚSTIES.
4.B.10.1 .- Naturalesa jurídica.
El preu públic per la venda de bústies grava la venda d’aquest material per part
del Comú.
4.B.10.2 .- Subjectes passius.
L’obligat de pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
el material.
4.B.10.3 .- Import.
L’ import per l’adquisició és de 70,00 €.
4.B.10.4 .- El Pagament.
El preu s’ha de satisfer en el moment d’adquirir el material directament a les
oficines del Comú de la Massana.
4.B.11.- VENDA i REPOSICIÓ DE CONTENIDORS PER A ESCOMBRARIES O
PER LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
4.B.11.1.- Naturalesa jurídica.
El preu públic per la venda de contenidors domèstics de recollida selectiva
grava la venda d’aquest material per part del Comú .
4.B.11.2.- Subjectes passius
L’obligat de pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita
el material.
4.B.11.3.- Import
L’import per l’adquisició és de :
- Contenidor envasos:
250,00 € / unitat
- Contenidor vidre:
260,00 € / unitat
- Contenidor cartró:
260,00 € / unitat
- Contenidor brossa:
240,00 € / unitat
En el cas de reposició dels contenidors, aquest preus , es veuran incrementats d’un 10%.
4.B.11.4.- El Pagament
El preu s’ha de satisfer directament a les oficines del Comú de la Massana.
El lliurament es farà efectiu un cop realitzat el pagament corresponent.

Els imports dels preus públics d’aquesta Ordinació no comprenen l’ Impost general
indirecte, que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
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Disposició Final única
La present ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principal d’Andorra.

Casa Comuna de La Massana, 18 de desembre de 2013.

Vist-i-plau,
El Cònsol Major

P.O. de l’Hble. Comú
El Secretari General
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