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ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Article 1. Fonament legal

A l'empara de l’article 126 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim

local, 39.1.b) del RDL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

sobre l’organització comarcal de Catalunya i 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel

que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableixen

els  preus públics  per a la prestació de serveis  o realització d’activitats en règim de dret

públic, que es regirà per la present ordenança.

El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic aplicable

als preus públics en aquesta comarca , d’acord amb allò previst en els articles 41 a 47,

ambdós inclosos, de la LRHL.

Article 2. Concepte

Tindran  la  consideració  de  preus  públics  les  contraprestacions  pecuniàries  que  s’han  de

satisfer per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret

públic, sempre que no concorri cap de les circumstàncies previstes l’article 20.1.B de la LRHL.

Article 3. Establiment de preus públics

S’estableixen els preus públics per a la prestació dels serveis o realització de les activitats

següents:

Ensenyament
1. Servei de transport escolar no obligatori

Turisme
2. Servei de publicacions

Medi ambient
3. Servei de recollida de residus en empreses

4. Servei de tractament de residus sòlids urbans al centre de tractament de residus de

l'Alt Empordà

5. Servei de deixalleria comarcal

6. Servei de gestió energètica

7. Recollida de residus RSU i FORM

8. Compostatge casolà
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9. Educació i difusió ambiental

10. Protecció civil

Benestar social
11. Servei d’ajut a domicili i ajudes tècniques

12. Servei de Banc d'Ajudes Tècniques

13. Servei de teleassistència

14. Servei de tallers formatius

15. Servei d’habitatge d'inclusió social

Joventut i esports
16. Activitats Joventut i Esports

Article 4. Competències

El Ple determinarà els preus públics que siguin d’aplicació en la comarca de l’Alt Empordà. 

De conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de

règim local, i 47.1 de la LRHL, es delega a la Junta de govern local la competència per la

fixació de les tarifes corresponents a les activitats de Joventut i  esports, així com per la

modificació dels preus públics establerts pel Ple.

Tota proposta de fixació o modificació de preus públics, s’ha d’acompanyar d’un informe

tècnic  que justifiqui  l’import  dels  preus  que es proposen,  així  com el  grau de cobertura

financera dels costos corresponents.

Article 5. Publicitat

Els acords de fixació i/o modificació dels preus públics serà publicat o notificat d’acord amb

l’àmbit d’incidència dels mateixos, fixant les condicions de publicitat el  mateix acord. Les

possibles al·legacions o reclamacions, seran resoltes per l’òrgan que va adoptar l’acord.

Els preus públics seran vigents a partir de l’endemà de la data en què s’acordi la fixació o

modificació de la seva quantia, llevat que en l’acord expressament es determini una altra

data.

Article 6. Obligats al pagament
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Estan obligats al pagament dels preus públics comarcals les persones físiques o jurídiques

que sol·licitin o es beneficiïn dels serveis o activitats regulats per aquesta ordenança.

Article 7. Quantia dels preus públics

L'import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del

servei prestat o de l'activitat. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès

públic que així ho aconsellin, el Consell Comarcal podrà fixar preus públics per sota del seu

cost,  però  consignant  en  el  pressupost  les  dotacions  oportunes  per  la  cobertura  de  la

diferència resultant.

Les quanties dels preus públics establert pel Ple comarcal seran les fixades en les tarifes que

conté l’annex. En la determinació d’aquesta quantia, no està inclòs l’import de l’impost sobre

el valor afegit (IVA), que necessàriament s’haurà de repercutir quan sigui procedent segons

la normativa reguladora de l’impost.

Article 8. Gestió i recaptació 

L’obligació de pagar el preu públic neix amb la prestació del servei o realització de l’activitat,

que no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

En els casos de serveis de tracte successiu el pagament es realitzarà, en general, mitjançant

llistes de cobrament a satisfer mitjançant domiciliació bancària amb la periodicitat indicada o

altres sistemes de pagament bancari. En cas d’impagament per serveis de tracte continuat el

beneficiari serà exclòs del servei.

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preus, el servei o activitat no es

realitzi procedirà la devolució de l’import satisfet.

Els deutes per preus públics no satisfets en el venciment que els correspongui, seran exigits

pel procediment administratiu de constrenyiment.

Article 9. Aprovació i vigència

Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 2020

i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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Disposició final

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s’aplicaran les normes

que  regulen  els  preus  públics,  la  LRHL,  i  la  LGT,  així  com  les  disposicions  que  les

desenvolupin i complementin.
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TARIFES DELS PREUS PÚBLICS

1. SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

Estan obligats  al  pagament del  preu públic  regulat  en aquesta apartat  tots  els  alumnes

matriculats en centres docents de la comarca que estiguin autoritzats a utilitzar el transport

escolar i aquest servei no sigui gratuït per les disposicions vigents en matèria d’educació.

En el cas dels alumnes que siguin menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als

tutors o als seus representants legals.

Carnet transport escolar
a) Primera expedició carnet transport escolar, per curs escolar Gratuït
b) Segona  i  següents  expedicions  carnet  transport  escolar,  per  curs

escolar
3,00 €

Transport escolar per activitats comarcals
a) Servei de transport escolar per desplaçaments a activitats comarcals,

per alumne
1,50 €

Transport escolar no obligatori
a) Servei  de  transport  escolar  no  obligatori,  per  curs  escolar,  excepte

Empuriabrava
265,00 €

b) Servei de transport escolar  no obligatori,  per curs escolar,  al  sector
d'Empuriabrava primària

106,00 €

c) Servei de transport escolar  no obligatori,  per curs escolar,  al  sector
d'Empuriabrava secundària

354,00 €

d) Servei de transport escolar  no obligatori,  per curs escolar,  al  sector
d'Empuriabrava post obligatori

265,00 €

S’aplicarà una bonificació del 33% en el pagament del preu del transport pel segon germà

que utilitzi el servei i del 66% a partir d’un tercer germà. En el cas del transport escolar no

obligatori  del  sector d'Empuriabrava hi  haurà una bonificació del 50% a partir  del  segon

germà.

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa

en el moment que es concedeix l’autorització. 

La utilització del servei es per tots els dies lectius. No s’admet la possibilitat de l’ús esporàdic.

En  el  cas  que  transcorrin  durant  deu dies  successius  l’usuari  s’absenti  sense  justificació
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perdrà el dret d’ús del transport i haurà de tornar a fer la sol·licitud, essent admès en el cas

que hi hagi places lliures. 

El  beneficiari  del  servei  o  el  seu  tutor  legal  facilitaran al  Consell  Comarcal  l’autorització

necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària.

El  cobrament  del  preu  públic  de  transport  escolar  no  obligatori  es  fraccionarà  amb  3

pagaments: octubre, desembre i abril.

Es cobrarà tot el mes sencer, encara que no s’utilitzi el servei. Malgrat això, si per causes no

imputables a l’obligat al pagament del preu, no es presti el servei, es procedirà a la devolució

de l’import corresponent.

En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei.

2. SERVEI DE PUBLICACIONS DE TURISME

Publicacions
a) Guia Itinerànnia Alt Empordà, per unitat 12,00 €
b) Talonari amb plànol Empordà DIN A3, 100 unitats 5,00 €

S’estableix una exempció pels Ajuntaments de la comarca de l’Alt Empordà i els ens públics

dependents dels mateixos en el pagament dels preus públics regulats en aquest apartat,

excepte la Guia Itinerànnia.

Publicacions
a) Inserció publicitària al web, per inserció i any 240,00 €

S’estableix una bonificació del 50% dels preus públics establerts en aquests apartats en favor

dels membres de l’Associació Alt Empordà Turisme, excepte la guia Itinerànnia.

3. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN EMPRESES

El  preu  públic  del  servei  de  recollida  de  residus  per  empreses  que  puguin  disposar  de

contenidors d'ús exclusiu integrats en el servei de recollida municipal. Aquesta preu públic

està pensat per a l'establiment d'un pagament per generació que incentiva la prevenció de

residus i la recollida selectiva, així com una aposta per la transparència. Consta de tres  preus

que s'inclouen al servei i possibilitat de servei de lloguer de contenidor no obligatori.

El cost total del servei consta del sumatori de:
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 Cost fixe  per contenidors a l'empresa

 Cost variable del servei (per nombre de serveis o aixecades)

 Cost de tractament de la fracció recollida 

Recollida de residus a Empreses Tarifa amb pagament per generació sense IVA

Preu fixe mensual per contenidor de càrrega superior 10,00 €

Preu fixe mensual per contenidor caixa 55,36 €

Preu variable Recollida de FORM contenidor c.superior ( per aixecada) 5,98 €

Preu variable Recollida de paper contenidor c.superior (per aixecada) 5,98 €

Preu variable Recollida d'envasos contenidor c. superior (per aixecada) 6,63 €

Preu variable Recollida de vidre contenidor c.superior ( per aixecada) 5,98 €

Preu variable de servei de recollida en caixa ( totes les fraccions) 97,24€/hora

Preu de neteja de contenidors càrrega superior ( €/contenidor/dia) 6,12 €

LLoguer mensual contenidor c. superior 37,57 €

LLoguer mensual contenidor caixa 30 m3/compactador 423,50 €

Tractament de paper i cartró (bonificació per tona) -20,00 €

Tractament d'envasos lleugers (per tona) -20,00 €

Tractament d'envasos de vidre (bonificació per tona) -40,00 €

Tractament de  fraccions rebuig, resta o FORM Coincideix amb el
preu públic de

tractament del CTR
Alt Empordà

4. SERVEI COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS AL 
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE L'ALT EMPORDÀ

Residus aportats per altres persones o entitats privades
a) Residus dipositats a l'abocador controlat (per tona abocada) 86,42 €
b) Material  bioestabilitzatt  de  planta  de  pre-tractament  a  l'abocador

comarcal (per tona)
33,19 €

c) Rebuig de la planta de triatge de resta i FORM 65,43 €
d) Depuració de lixiviats (per m3) 48,44 €
e) Residus entrats a la planta de tractament de fracció resta (per tona

abocada)
78,48 €/tona

f) Residus entrats a la planta de compostatge (fixe per tona abocada) 66,55 €/tona
g) Increment variable impropis de la FORM entre 0%-5% 5,00 €/tona
h) Increment variable impropis de la FORM entre 5%-10% 10,00 €/tona
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i) Increment variable impropis de la FORM entre 10%-15% 20,00 €/tona
j) Increment variable impropis de la FORM entre 15%-20% 40,00 €/tona
k) Increment variable impropis de la FORM més de 20% 60,00 €/tona
l) Restes de jardineria compostable ( preu fix) 66,55 €/tona
m) Restes de poda estructurant ( preu fix) 0,00 €/tona

Els valors d’aplicació per un determinat valor d’impropis, s’entendran des del moment d’una

caracterització fins al  següent mostreig i caracterització, tot i  que les característiques del

material puguin millorar durant aquest temps.

La liquidació d’aquest preu públic és realitzarà, 

 Es podrà liquidar mensualment, a l’usuari per la domiciliació bancària.

 En  casos  d'usuaris  puntuals,  amb  caràcter  general  es  liquidarà

immediatament després d’efectuar el pesatge corresponent que permeti el

càlcul de la taxa i abans de la sortida de l’usuari del CTR.

5. SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

Deixalleria comarcal (preu per quilo)
Tractament i transport a planta especialitzada
Residu Màxim mensual gratuït
a) Voluminosos 300 kg Tarifa abocador
b) Restes vegetals 300 kg Tarifa abocador
c) Runes d’obres menors 100 kg Tarifa abocador
d) Bateries 0 ut 0,83 €
e) Pneumàtics de moto i turisme sense llanta 4 ut 2,97 €
f) Pneumàtics  de  4x4,  camioneta,  camió,

obra pública, agrícoles,... (sense llanta)
0 ut 2,97 €

g) Fibrociment  (només  amb  les  condicions
establertes d’entrada)

0 kg 0,39 €

h) Oli vegetal 20 kg 0,58 €
i) Oli mineral 20 kg 0,58 €
j) Filtres d’oli  1 ut 0,63 €
k) Sòlids i pastosos 10 kg 0,83 €
l) Dissolvents líquids no halogenats   5 kg 0,43 €
m) Dissolvents líquids halogenats   0 kg 1,51 €
n) Residus àcids   5 kg 0,69 €
o) Residus bàsics   5 kg 0,69 €
p) Comburents   5 kg 3,94 €
q) Reactius de laboratori   0 kg 3,94 €
r) Pesticides   5 kg 3,94 €
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s) Cosmètics   5 kg 0,46 €
t) Medicaments   5 kg 3,94 €
u) Aerosols   3 kg 1,34 €
v) Envasos a pressió  5 kg 0,83 €
w) Tòners  5 kg 3,94 €
x) Radiografies  5 kg 6,00 €

6. SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA

Agència comarcal de l'energia
a) Servei de comptabilitat i suport a la gestió energètica municipal. Quota

anual per pòlissa 67,29 €

b) Monitoratge i seguiment d'equipaments (pressupost específic) 26,00 €/hora
c) Projecte  de  gestió  energètica  en equipaments  escolars   pressupost

específic)
26,00 €/hora

d) Informes de seguiment de PAES ( Plans energia sostenible) pressupost
específic)

26,00 €/hora

e) Redacció  de  PACES  (  Plans  energia  sostenible  i  clima)  pressupost
específic)

26,00 €/hora

Assistència tècnica
a) Per  la  realització  de  projectes  d’assistència  tècnica  en  temes

energètics, per hora
26,00 €

b) Punt d’informació energètica (sessió) 125,00 €

7. RECOLLIDA DE RESIDUS RSU I FORM

Recollida de residus RSU i FORM
Seguiment tècnic de recollida de RSU (mínim 90 hores anuals) 26,00 €/hora
Seguiment tècnic de recollida de FORM (mínim 90 hores anuals) 26,00 €/hora
Taxa  de  comunicació  anual  de  servei  de  recollida  de  residus  en
contenidors

2,00 €/hab

Taxa de comunicació anual de servei de recollida de residus porta a porta 5,00 €/hab
Taxa mínima de comunicació anual de servei de recollida ( municipis de
fins a 500 hab)

1.000,00 €

Per assistència tècnica relacionada amb la recollida i  gestió de residus
municipals, per hora

26,00 €

8. COMPOSTATGE CASOLÀ

Compostatge casolà
a) Campanya  informativa  i  assessorament  implantació  compostatge

casolà, per compostaire 101,50 €

b) Seguiment del servei de compostatge casolà, per compostaire i any 35,53 €
c) Implantació  dels  compostatge  comunitari  no  mecanitzat  (per

compostador) 182,70 €

d) Seguiment anual del  compostatge comunitari  no mecanitzat exclusiu
(per compostador) 81,20 €
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e) Seguiment anual de compostador comunitari mecanitzat (per hora) 26,00 €
f) Tapes compostadors 8,12 €
g) Varilles compostadors 2,03 €

S'estableix una exempció de la taxa a) d'implantació de compostatge casolà en funció de la

quantia subvencionada per l'Agència de residus de Catalunya.

S’estableix  una exempció del  preu públic  assenyalada en les  lletres b) i  d) anterior,  per

aquells  municipis  que hagin delegat al  Consell  la  gestió del  retorn  del  cànon de residus

davant l’Agència Catalana de residus, de la quantitat que s'estableix en el retorn de cànon

vigent. S’estima en:

 Retorn de cànon per compostador en sistema exclusiu de gestió de la FORM: 20 €/

compostador/any

 Retorn de cànon per compostador en sistema complementari de gestió de la FORM:

5 €/compostador/any

 Retorn de cànon per compostador comunitari en sistema exclusiu de gestió de la

FORM: 60 €/compostador/any

 Retorn de cànon per compostador comunitari en sistema complementari de gestió de

la FORM: 15 €/compostador/any

9. EDUCACIÓ I DIFUSIÓ AMBIENTAL

Educació i difusió ambiental
Per a assistència tècnica relacionada amb els serveis d’educació i difusió en
temàtiques ambientals, per hora

26,00 €

Per visita al CTR (per persona) 6,00 €

Les visites al CTR es bonificaran el 100% per a persones o entitats de la comarca de l’Alt

Empordà.

10. PROTECCIÓ CIVIL

Protecció civil
Redacció del document i manual bàsic

a) Adhesió al pla de suport comarcal (per habitant) 0,41 €
b) Redacció DUPROCIM (Municipis de menys de 5000 habitants) 2.500,00 €
c) Per a treballs relacionats amb franges de prevenció d'incendis 26,00 €/hora

11. SERVEIS D'AJUT A DOMICILI
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Servei d’ajut a domicili
Modalitat Renda disponible mensual Atenció personal i auxiliar de la llar

A Més de 440 € 18,00 €/hora
B De 320,01 € a 439 € 13,50 €/hora
C De 290,01 € a 320 € 8,50 €/hora
D De 170,01 € a 290 € 6,50 €/hora
E De 110,01 € a 170 € 4,50 €/hora
F De 50,01 € a 110 € 2,50 €/hora
G Fins a 50 € 20,00 €/mes

La quota mínima de SAD (Social i Dependència) serà de 20 € mensuals.

12. SERVEIS DE BANC DE PRODUCTES DE SUPORT

El Servei de Banc de productes de suport (material ortopèdic: grues, llits articulats, cadires

de dutxa,etc.) estableix el preu públic següent:

Per prescripció de productes que tenen un valor de compra = ó > 300,00€ (1) 30,00 €/mes

Per prescripció de productes que tenen un valor de compra > 300,00€ 0,00 €

(1) La quota mensual s’estableix per prescripció no per producte.

En el  cas que la persona manifesti  que no pot fer-se càrrec de la quota es requerirà la

valoració social dels Serveis Bàsics d’Atenció Social referents.

13. SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 

Servei de Teleassistència
Cost del servei per unitat i mes 14,04 €
a) Usuari C0 0,00 €
b) Usuari C5 7,02 €/mes (50% del cost)
c) Usuari C10 14,04 €/mes (100% del cost)

Usuari  C0: és l'usuari que accedeix al servei per informe de gratuïtat de Serveis Socials. No

s'aplica copagament

Usuari C5: és l'usuari amb una renda  <  ó  = 1,7 IRSC ( <  ó = 967,50€/mensuals)

Usuari C10: és l'usuari amb una renda  > 1,7 IRSC ( > 967,50€/mensuals)

14. TALLERS FORMATIUS

Tallers formatius
a) Taller socioeducatius de prevenció diürna, per inscripció 10,00 €
b) Cursos de formació de professionals, per inscripció curs 10,00 €
c) Jornades/tallers per a professionals i voluntaris 5,00 €
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15. SERVEI D’HABITATGE D’INCLUSIÓ SOCIAL

Servei d’habitatge d'inclusió social
Ingressos per rendes Preu mensual
A partir de 601,00 € mensuals Sense dret a servei
a) Fins 600,00 € mensuals 150,00 €/mes
b) Sense ingressos Gratuït

L'accés al Servei d'Habitatge d'Inclusió Social s'estableix a partir d'un informe dels Serveis

Bàsics d'Atenció Social, així com si cal aplicar una exempció total o parcial del preu establert.

CÀLCUL DE LA RENDA DISPONIBLE MENSUAL 

Als efectes de l’aplicació dels preus anteriors es considerarà renda disponible mensual  el

resultat del càlcul següent:

RDM = ITUF/12 – (MS + M + DH + A), on
RDM = renda disponible mensual
ITUF = ingressos nets totals de la unitat familiar o de convivència
MS = és el mínim de subsistència
M = és la quantitat a deduir per l’existència de menors a la unitat familiar o de convivència
DH = són les despeses d'habitatge
A= altres despeses dirigides a l'atenció personal d'algun membre de la unitat familiar

Els ingressos nets totals de la unitat familiar o de convivència (ITUF) són els que apareixen a

la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici anterior, en el

cas de persones obligades a presentar-la. En el cas de persones no obligades a presentar

aquesta  declaració,  hauran  d’acreditar  els  seus  ingressos  totals  mitjançant  el  certificat

d’ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió emesos per l’empresa o

organisme corresponent,  sense perjudici  que les  comprovacions que pugui  fer  el  Consell

comarcal.

Les quantitats considerades mínim de subsistència (MS) es calcularan en funció del nombre

de persones que integren la Unitat familiar (UF) o de convivència:

Unitat familiar Mínim de subsistència mensual
D’una persona 569,12 €

De dos persones 768,31 €
De tres persones 1.037,22 €

De quatre persones 1.400,25 €
De cinc persones 1.890,34 €

Les  despeses  d’habitatge,  ja  sigui  per  arrendament  o  per  adquisició  de  l’habitatge,  es

calcularan de la forma següent:
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Despesa mensual Percentatge de deducció
Fins a 250,00 € 15%

De 251,00 a 350,00 € 20%
De 351,00 a 450,00 € 25%

Més de 450,00 € 30%

Si  la  unitat  familiar,  de  forma  privada,  està  suportant  costos  d'algun  servei

d'atenció  personal  o  domiciliària  degut  a  una  situació  de  manca  d'autonomia

personal  (treballadora familiar, auxiliar de la llar, etc.), es descomptarà el 75%

del cost mensual d’aquesta despesa (A) d'acord amb el seu justificant. El servei de

teleassistència es descomptarà íntegrament.

Pels serveis de Servei d'Ajut a Domicili, independentment de les rendes disponibles, si la

unitat familiar supera els límits d'estalvis bancaris següents, no es tindrà dret al servei:

Persones Estalvis bancaris

1 persona: 20.000,00 €

2 persones: 24.000,00 €

A partir de 3 persones 27.000,00 €

A partir  de la  valoració  i  proposta  tècnica de serveis  socials  es  podrà valorar

concedir a persones que viuen en una situació de risc i/o de vulnerabilitat social

greu,  encara que superin  els  barems econòmics establerts d’accés  als  serveis,

l’exempció total o parcial del pagament dels preus públics.

SISTEMA DE COBRAMENT 

En  el  cas  del  Servei  de  Teleassistència  serveis  continuats,  el  pagament  es

realitzarà  mitjançant  llistes  de  cobrament  dins  dels  primers  10  dies  de  cada

trimestre mitjançant domiciliació bancària.

16. ACTIVITATS JOVENTUT I ESPORTS

De conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de

règim local, i 47.1 de la LRHL, es delega a la Junta de govern local la competència per la

fixació de les tarifes corresponents a les activitats de Joventut i Esports.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES

Article 1. Fonament legal

A l'empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim

local, 39.1.b) del RDL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

sobre l’organització comarcal de Catalunya i 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel

que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix la

taxa per a la realització d’activitats administratives, que es regirà per la present ordenança.

El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic aplicable

a la realització d’activitats administratives, d’acord amb allò previst en l’article 20.4 de la

LRHL.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de serveis i activitats administratives

desenvolupades  amb motiu  de  la  prestació  d’assistència  tècnica,  tramitació  d’expedients,

expedició de documentació administrativa, compulsa de documents, expedició d’informes i

altres activitats administratives, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article

5 de la present Ordenança.

Article 3. Exempcions i bonificacions

Només s’aplicaran les exempcions i bonificacions establertes per Llei i les indicades a l’article

5 d’aquesta ordenança.

Article 4. Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuent les  persones físiques i

jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General  Tributària  (LGT)  que  sol·licitin,  provoquin  o  en  interès  de  les  quals  redundi  la

tramitació de l’expedient, document, o activitat que constitueix el fet imposable de la taxa.

Article 5. Quota tributària

Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels expedients, documents o

activitats a realitzar, d’acord amb les següents tarifes
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A) SERVEIS GENERALS

a) Certificat general no inclòs en cap dels epígrafs d’aquesta ordenança 18,00 €
b) Fotocòpies tamany DINA4, per unitat 0,20 €
c) Fotocòpies tamany DINA3, per unitat 0,30 €
d) Compulsa de documents, reproduïts en fotocòpia, per document a una

cara 1,00 €
e) Validació de poders 18,00 €
f) Per  la  realització  d’assistència  tècnica  (secretaria,  intervenció,

comptabilitat, assessorament,...), per hora 40,00 €

S’estableix l’exempció en el pagament de les taxes següents: 

a) L’obtenció de compulsa de fotocòpies dels documents a incorporar a expedients tramitats

pel Consell comarcal de l’Alt Empordà.  

b) Les primeres 20 fotocòpies, sempre que es tracti de documents a aportar a expedients

tramitats pel Consell o de consultes d’expedients.

B) SERVEIS TÈCNICS

Projectes de legalització d’instal·lacions elèctriques 
a) Inferiors a 13,85 kw de potència 850,00 €
b) Entre 13,85 i 20,78 kw 1.000,00 €
c) Entre 20,78 i 27,71 kw 1.150,00 €
d) Entre 27,71 i 43,64 kw 1.300,00 €
e) Més de 43,64 kw 1.500,00 €

Projectes de legalitzacions d’instal·lacions tèrmiques
a) Entre 70 i 100 kw de potència 1.250,00 €
b) Entre 100 i 150 kw 1.500,00 €
c) Mes de 150 kw 1.750,00 €

Projectes de legalitzacions d’activitats (comunicació i llicència)
a) Inferiors a 200 m2 1.000,00 €
b) Entre 200 i 300 m2 1.100,00 €
c) Entre 300 i 400 m2 1.200,00 €
d) Entre 400 i 500 m2 1.300,00 €
e) Més de 500 m2 1.500,00 €

Informes i inspeccions
a) Informes i actes d’inspecció, per unitat 26,00 €/hora (mínim 150,00 €)
b) Visites d’inspecció expedients d’activitats, obres o similars, per visita 100,00 €
c) Tramitació  expedient  i  visita  d’obra verificació  certificacions obres en

projectes inclosos al PERC
250,00 €

Servei d’actualització de plans d’adequació d’enllumenat exterior 
a) Municipis de menys de 500 habitants, quota anual 750,00 €
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b) Municipis entre 500 i 1.000 habitants, quota anual 1.000,00 €
c) Municipis entre 1.000 i 2.000 habitants, quota anual 1.250,00 €
d) Municipis entre 2.000 i 6.000 habitants, quota anual 1.500,00 €
e) Municipis de més de 6.000 habitants, quota anual 2.000,00 €

Aquest  servei  tindrà una bonificació  del  50% de la  taxa per  a  aquells  municipis
adherits al Servei d'assessorament i suport a la gestió energètica municipal.

Certificacions energètiques d'edificis
a) Certificació energètica per a edifici existent 250,00 €

Assistència tècnica
a) Per la  realització  de  projectes d’assistència  tècnica (obres,  memòries

valorades,  direcció  d’obres,  topogràfics,  plànols  de  l'estat  actual
d'edificis, assessorament tècnic...), per hora

26,00 €

b) Plans d'autoprotecció per activitats incloses a l'annex 1.A del D 30/2015 2.160,00 €
c) Plans d'autoprotecció per activitats incloses a l'annex 1.B del D 30/2015 1.440,00 €

C) TURISME

a) Per la realització de projectes d’assistència tècnica i desenvolupament
turístic, per hora

26,00 €

D) CULTURA 

Serveis de cultura i patrimoni
a) Informes sobre consultes culturals, per informe 121,00 €
b) Informe sobre consultes culturals que requereixen documentació, per

informe 
166,00 €

c) Per la realització de projectes d’assistència tècnica (estudis, projectes,
informes d’actuacions arqueològiques,...), per hora

26,00 €

S’estableix una bonificació del 20% sobre les tarifes anteriors quan el peticionari del servei

sigui un Ajuntament o un ens públic.

E) JOVENTUT

Informes instal·lacions juvenils
a) Informe tècnic adequacions instal·lacions juvenils, per informe 90,00 €

F) SERVEIS DE BENESTAR

Projectes d'assistència tècnica
a) Per  elaboració  d'informes tècnics,  estudis,  projectes,  dinamització  de

processos, per hora 
26,00 €

G) MEDI AMBIENT

Servei d'adopció i retorn d'animals
Adopció d'un gat/a (entrega amb xip i esterilitzat) 121,00 €
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Adopció d’una gata (entrega amb xip i esterilitzat) 121,00 €
Adopció d'un gos (entrega amb xip i esterilitzat) 157,30 €
Adopció d'una gossa (entrega amb xip i esterilitzada) 242,00 €
Retorn d'un animal sense xip al propietari (entrega amb xip) 85,00 €
Retorn d'un animal amb xip al propietari 66,55 €
Taxa manteniment animal (diària) per retorn animal al propietari... 2,42 €
Acollida de gossos per autoritats i serveis socials (màx 21 dies) 121,00 €
Inspecció i informe d'un nucli zoològic 30,00 €/hora

Article 6. Gestió i recaptació

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat que constitueix el fet

imposable, que no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

En els casos de serveis continuats el pagament es realitzarà mitjançant llistes de cobrament a

satisfer mitjançant domiciliació bancària amb la periodicitat indicada.

Una vegada nascuda l’obligació de contribuir,  no l’afectarà de cap manera la renúncia o

desistiment del sol·licitant desprès que s’hagi realitzat l’activitat administrativa. En qualsevol

cas, si el desistiment es formulés abans de la finalització del tràmit administratiu, les quotes

es reduiran en un 50% de les quanties establertes.

Article 7. Aprovació i vigència

Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 2020

i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

Disposició final

En tot allò que no estigui especialment previst en ordenança, s’aplicaran la LRHL, la LGT, les

normes  reguladores  de  les  taxes,  així  com  les  disposicions  que  les  desenvolupin  i

complementin.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS COMARCALS

Article 1. Fonament legal 

A l'empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim

local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix la taxa per la prestació

de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions comarcals. 

El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic aplicable

a la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions de competència comarcal, a aplicar en

aquest municipi, d’acord amb allò previst en els articles 20 a 27 de la LRHL. 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis que requereixi la utilització

d’instal·lacions comarcals, en les modalitats previstes en l’article 5 d’aquesta ordenança.

Article 3. Exempcions 

S’aplicaran  les  exempcions  i  bonificacions  establertes  per  Llei,  les  indicades  a  l’article  5

d’aquesta  ordenança  i  amb  independència  de  l’obligació  de  sol·licitar  la  llicència

corresponent, gaudiran d’exempció les derivades de les utilitzacions següents. : 

a) Les que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció de la comarca i

d’interès comarcal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa.

b) Les autoritzades als partits polítics en període electoral.

Article 4. Subjectes passius 

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les

entitats  a  què es refereix  l’article  35.4 de la Llei  58/2003, de 17 de desembre, General

Tributària (en endavant LGT), que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per la

prestació dels serveis esmentats en l’article 5 d’aquesta ordenança.

Article 5. Quotes tributàries 
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Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels serveis a realitzar, d’acord

amb les següents tarifes: 

Per la utilització privativa de les instal·lacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà situades

al carrer Nou, 48 de Figueres

Sala de plens

a) Per hora dins l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores de dilluns a
divendres)

50,00 €/hora

b) Per hora fora de l’horari d’atenció al públic 65,00 €/hora

Jardí

a) Per hora dins l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores de dilluns a
divendres)

50,00 €/hora

b) Per hora fora de l’horari d’atenció al públic 65,00 €/hora

Per tal de garantir l’estat de les instal·lacions, en ambdós espais s’haurà de dipositar una

fiança de 250,00€ que es retornarà una vegada efectuades les comprovacions oportunes.

Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, no estan obligats al

pagament d’aquesta taxa: 

a) Els realitzats amb motiu d’activitats organitzades per entitats sense afany de lucre.

b)  Les  ocupacions  derivades  d’activitats  organitzades  per  entitats,  ja  siguin  públiques  o

privades, que hagin rebut una subvenció comarcal per al desenvolupament d’un projecte o

activitat en el que s’acrediti la necessitat d’utilitzar el domini públic. 

c) L’ocupació de l’espai que tingui per finalitat la realització d’activitats per a la promoció de

la  comarca  i  d’interès  comarcal,  sempre  que  no  tinguin  finalitat  lucrativa,  quan  així  ho

determini la llicència atorgada.

d) Les administracions públiques i organismes i societats depenents.

Article 6. Gestió i recaptació 

Les taxes es refereixen a la prestació dels serveis mitjançant la utilització de les instal·lacions

comarcals en els termes i condicions establerts en el reglament d’utilització de les mateixes i

per la durada determinada en la corresponent llicència prèvia. 

20



Les tarifes anteriors s’entenen exclusivament a la prestació del serveis indicats amb utilització

de l’equipament tècnic disponible a cada instal·lació, sempre que resulti imprescindible per a

la realització de l’activitat. Qualsevol altra despesa que es pugui generar anirà a càrrec de

l’usuari. 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, de manera que quan es presenti la sol·licitud per

a gaudir de la instal·lació comarcal el Consell lliurarà a l’interessat el document cobratori

perquè pugui realitzar el pagament en els llocs i terminis convinguts. No es tramitarà cap

sol·licitud fins que s’hagi acreditat aquest requisit. Si una vegada verificada l’autoliquidació

resultés incorrecta la determinació del deute, es practicarà la corresponent liquidació, exigint

o retornant, si s’escau, la quantitat procedent. 

Quan no s’autoritzi la utilització o aquesta no fos possible per causes no imputables a l’obligat

al pagament de la taxa, o per força major, procedirà la devolució de l’import satisfet. 

Article 7. Aprovació i vigència 

Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 2020

i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 

Disposició final 

En tot allò que no estigui especialment previst en ordenança, s’aplicaran les normes que

regulin aquest tribut, l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció tributària, i la LGT,

així com les disposicions que les desenvolupin i complementin. 
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