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Edicte

Identificació:

Títol: Aprovació definitiva de la modificació i creació de diverses 
ordenances fiscals per l’any 2016 i aprovació definitiva de les tarifes 
dels serveis prestats per l’empresa Serveis Mediambientals de la 
Selva, SA per l’any 2016

Expedient: 2015/749

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 3 de novembre de 2015, va acordar aprovar 
provisionalment la modificació i creació de diverses ordenances fiscals per l’any 2016 i  
aprovar provisionalment, les tarifes dels serveis prestats per l’empresa Serveis 
Mediambientals de la Selva, SA per l’any 2016. Sotmeses a exposició pública no s’han 
presentat reclamacions ni al·legacions en relació a les mateixes, motiu pel qual han 
esdevingut definitivament aprovades, sense necessitat de nou acord.

D’acord amb els articles 17 i 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, la modificació i la creació de les 
ordenances i de les tarifes queda definitivament aprovada amb el redactat que consten als 
annexos.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci, de conformitat amb el que disposa l’art. 171.1 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.

Santa Coloma de Farners, 17 de desembre de 2015

El president

Salvador Balliu Torroella

Podeu consultar la autenticitat del document a:
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ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES

Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord amb la seva nova redacció:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01: CORRESPONENT A L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I ACTIVITATS 
JURIDICO ADMINISTRATIVES 

1.Es modifica l’article 4 , quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 4. Quantia

Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es comptarà el nombre de 
fotocòpies per cara impresa:
Mida A4,color negre, fins a 10 fotocòpies 0,20 €/u
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies 0,44 €/u
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies 0,12 €/u
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies 0,39 €/u
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies 0,39 €/u
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies 0,67 €/u
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies 0,26 €/u
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies 0,59 €/u

Per a l'expedició de còpies de plànols:
Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció 6,43 €
Plànol plegat, per cada m2 o fracció 6,84 €

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària:
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió Tributària 5,01 €
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió Cadastral 11,80 €

Per compulsa de documents
Fins a 2 documents 3,66 €
A partir del 3r document 0,91 €
Compulsa DNI 2,43 €

Gestió, impressió i enviament per correu certificat de notificació 3,25 €

Bonificacions

S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol·licitud del particular es realitzi per 
la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de la Selva.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-02: TAXA PER A L’ACTIVITAT D’INFORMACIÓ I L’INSPECCIÓ 
D’ESTABLIMENTS, SOTMESOS I NO SOTMESOS, A LA LLEI D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL.

1. Es modifica l’article 6 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

1. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície de fins a 1.000 m2, o de llur modificació substancial

 
1.250,00
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2. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície compresa entre 1.000 fins a 5.000 m2, o de llur modificació 
substancial

 
1.500,00

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície de més de 5.000 m2, o de llur modificació substancial

 
1.800,00

4. Tramitació del procediment de comprovació formal de comunicació prèvia d’activitats amb 
incidència ambiental 

 
250,00

5. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació 
substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes 
tancats amb una superfície de fins a 1.000 m2,

 

1.250,00

6. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació 
substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes 
tancats amb una superfície compresa entre 1.000 fins a 5.000 m2. 

 
1.500,00

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació 
substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes 
tancats amb una superfície de més de 5.000 m2. 

1.800,00

8. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental  quan el control 
el duen a terme tècnics de l’administració.

1.250,00

9. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia ambiental  quan el 
control el duen a terme tècnics de l’administració.

1.250,00

10. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al règim de 
comunicació ambiental. 

250,00

11. Ampliació d’activitat que ja disposen de llicència S’aplicarà la mateixa quota 
proporcionalment a la 

superfície ampliada
12. Canvis de titularitat 163,05

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-07: TAXA PER LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

1. Es modifica l’article 3 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 3, quota tributària

a)Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar:
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 Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar 73,32 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC) 

 Tractament de la fracció resta al CTRM 68,54 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC) 

La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, dels tipus impositius d’IVA, de cànon i 
de l’import de retorn de cànon aplicable, suposarà la immediata revisió corresponent dels imports anteriors de 
manera automàtica.

b)Tractament de la fracció orgànica municipal:

IMPROPIS euros/Tn

0% - 2,50% 54,27 €/Tn
2,51% - 5,00% 58,74 €/Tn
5,01% - 7,50% 63,22 €/Tn

7,51% - 10,00% 67,70 €/Tn
10,01% - 12,50% 72,18 €/Tn
12,51% - 15,00% 76,67 €/Tn
15,01% - 17,50% 81,15 €/Tn
17,51% - 20,00% 85,63 €/Tn
20,01% - 22,50% 90,11 €/Tn
22,51% - 25,00% 94,59 €/Tn

L’índex d’impropis a considerar per l’aplicació del preu unitari del tractament de la fracció orgànica serà el que 
s’obté de la mitjana trimestral d’impropis determinats a les caracteritzacions dels quatre trimestres anteriors, 
ponderada amb les quantitats recollides a cada un dels trimestres. L’índex d’impropis resultant tindrà vigència 
mínima de tres mesos o el termini comprès entre caracteritzacions.

Les caracteritzacions considerades són les oficials que realitza l’Agència de Residus de Catalunya de la FORM 
aportada per cada circuit o municipi, o be les realitzades pel Consell Comarcal prèvia sol·licitud d’un municipi. En 
aquest cas el cost de la caracterització anirà a càrrec del sol·licitant.

c)Tractament de la fracció vegetal:

Concepte euros/Tn
Restes vegetals 46,41 €/Tn
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis 76,67 €/Tn
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica 54,27 €/Tn

d)Servei comarcal de compostatge casolà: 

Visites de seguiment de compostatge casolà 14,15 euros/visita realitzada

e)Tractament de voluminosos:
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Tractament de voluminosos a gestor autoritzat 37,75 €/Tn

Els residus voluminosos són residus no especials d’origen municipal (residus domèstics i residus assimilables 
procedents dels comerços, indústries i institucions), inclosos com a fracció recollida selectivament. 
Concretament, els voluminosos són els residus que, per les seves dimensions considerables, no es poden posar 
en els contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries. Alguns dels residus considerats 
com a voluminosos són els mobles i trastos vells, els matalassos, les catifes, les persianes i els electrodomèstics 
de grans dimensions, entre d’altres. En cap cas es pot considerar residu voluminós qualsevol residu tòxic i/o 
perillós com el fibrociment, bombones, runes, restes vegetals o residus sanitaris, entre d’altres.

El residu que no compleixi amb els requisits anteriors es considerarà, a tots els efectes, fracció resta ó rebuig i el 
seu destí serà el CTRM de Lloret de Mar.

f)Servei d’inspecció en matèria de protecció ambiental:

Servei d’inspecció 171,32 euros/acta
Desplaçament fins a 20 km 15,00 €
Desplaçament fins a 30 km 20,00 €
Desplaçament fins a 50 km 25,00 €

g)Servei de gestió del procediment sancionador per infraccions en matèria de protecció ambiental:

Les taxes a satisfer per aquest servei seran les resultants d'aplicar l'ordenança fiscal T-09 a l'apartat 4.3 per la 
prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment sancionador i recaptació voluntària de 
sancions per infraccions diferents a les de trànsit.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-09: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ CASDASTRAL, 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

1. Es modifica l’article 4 , quota tributària, subapartats 4.1 i 4.2, que queden redactats de la següent forma:

Article 4  Quota tributària

4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral

En relació amb els serveis i productes oferts per dur a terme el conveni de col·laboració entre la Direcció General 
del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva, així com altres tasques de col·laboració en matèria de gestió 
cadastral, les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents:

a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients

Tramitació d'expedients d’alteracions de caràctec físic i 
econòmic urbans i rústics.

Aquesta taxa inclou:

   - Atenció al públic

   - Omplir formularis

   - Cerca d’informació

44,44 €/expedient

6,35 €/unitat en excés
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   -Resolució de recursos derivats dels expedients tramitats

Actualització de cartografia cadastral
Actualització i localització de disseminats
Suport en la redacció de ponències simplificades per 
modificació de PGOUM
Tramitació d’expedients d’alteracions urbanes de caràcter 
jurídic 
Tramitació d’expedients d’alteracions rústiques de caràcter 
jurídic 
Suport al ciutadà en la redacció de reclamacions i 
presentació de recursos
Suport als ajuntaments en els processos iniciats pel 
cadastre (regularització

Gratuït

b) Per la realització de treballs addicionals

Treballs de camp per detectar incidències

   - Treball de camp

   - Fotografies digitalitzades de les finques

   

   

Menys de 2.500 unitats urbanes

1,21 €/unitat urbana

Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes

1,00 €/unitat urbana

Més de 5.000 unitats urbanes

0,63 €/unitat urbana

Resolució de recursos derivats de processos de revisió 
col·lectiva

15,85 €/expedient

4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment sancionador i recaptació 
voluntària de multes de trànsit

Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents: 

a) La taxa a satisfer per la gestió i recaptació de multes de trànsit serà d’un 20% sobre l’import recaptat en 
voluntària i d’un 25% sobre l’import recaptat en executiva més la totalitat de tots els recàrrecs executius i 
els interessos de demora. 
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b) Per la gestió de cobrament a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i conductors amb 
domicili fora d’Espanya, es cobrarà un 2% sobre l’ingressat a l’ajuntament, més l’import que caldrà 
abonar a la FEMP per el conveni d’adhesió, que és d’un 43% sobre l’import ingressat + IVA.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-11: TAXA PER LA REDACCIÓ DE PLANS MUNICIPALS DE PROTECCIÓ 
CIVIL

1.Es modifica l’article 1, fet imposable, que queda redactat de la següent forma:

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació 
del Servei de redacció de plans municipals de protecció civil, servei destinat als municipis de la Comarca que ho 
sol·licitin.

Constitueix el fet imposable de la prestació d’aquest servei les següents activitats:

Plans municipals de protecció civil.

 Redacció.
 Actualització.

2.Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quantia

Art. 3.1. Classificació en grups.

Si bé la redacció de plans de protecció civil es recolza en tot moment en els formularis i models 
normalitzats del Departament d’Interior és indiscutible que el volum de feina que això pot suposar depèn 
de la complexitat demogràfica, econòmica i orogràfica del municipi en qüestió.

És per això que per tal de determinar una justa tarificació dels serveis regulats per aquesta taxa s’han 
agrupat els municipis de la comarca en funció de dita complexitat demogràfica, econòmica i orogràfica 
resultant d’aquesta classificació els 5 grups següents:

Grup A.
Brunyola
Osor
St. Julià del Llor i Bonmatí
Susqueda

Grup B.
Amer
Breda
La Cellera de Ter
Fogars de la Selva
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Hostalric
Massanes
Riudarenes
Riudellots
Sant Feliu de Buixalleu
Vilobí d’Onyar

Grup C.
Anglès
Arbúcies
Caldes de Malavella
Maçanet de la Selva
Riells i Viabrea
Sant Hilari Sacalm
Sils

Grup D.
Santa Coloma de Farners
Tossa de Mar
Vidreres

Grup E.
Blanes
Lloret de Mar

Art. 3.2. Redacció de document únic de protecció civil (DUPROCIM)

Redacció del DUPROCIM, segons plantilles aprovades per la Direcció General de Protecció Civil

La taxa resultant s’esdevé del número de riscos (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT...) que calgui 
incloure en el document d’acord amb allò assenyalat per al municipi en qüestió en el Pla de 
protecció civil de Catalunya i en funció del grup en què es trobi assignat el municipi segons l’article 
3.1 de l’ordenança. 
Grup A. 400€ x risc
Grup B. 520€ x risc
Grup C. 640€ x risc
Grup D. 800€ x risc
Grup E. 1000€ x risc

Art. 3.3 Actualitzacions de plans vigents redactats en format antic

Actualització dels plans de protecció civil homologats i vigents redactats mitjançant plantilles 
individualitzades per a cada risc.

Manual bàsic o PROCICAT    200,00€
Grup A. Manual específic 87,50€

Manual bàsic o PROCICAT 250,00€
Grup B. Manual específic 112,50€
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Manual bàsic o PROCICAT 312,50€
Grup C. Manual específic 150,00€

Manual bàsic o PROCICAT 375,00€
Grup D. Manual específic    187,50€

Manual bàsic o PROCICAT 450,00€
Grup E. Manual específic    225,00€

Art. 3.4 Actualitzacions de plans vigents redactats en format DUPROCIM o Pla Multirisc

Actualització dels plans de protecció civil homologats i vigents redactats mitjançant plantilla única 
en format DUPROCIM o en format Pla Multirisc

Import Fix    150,00€
Grup A. Import variable per risc 25,00€/risc

Import Fix 200,00€
Grup B. Import variable per risc 30,00€/risc

Import Fix 250,00€
Grup C. Import variable per risc 35,00€/risc

Import Fix 300,00€
Grup D. Import variable per risc 40,00€/risc

Import Fix 350,00€
Grup E. Import variable per risc 45,00€/risc

Art. 3.5 Simulacres

A concretar mitjançant conveni específic.

Art. 3.6 Bonificacions

3.6.1 Municipis adherits al PAS

Els municipis que disposin de conveni d’adhesió al PAS degudament aprovat gaudiran d’una bonificació del 
20%

3.6.2 Incorporació d’un risc homologat i vigent en un document únic (DUPROCIM)

Quan calgui introduir en un DUPROCIM de nova redacció un risc que ja disposa del seu manual específic 
homologat i encara vigent (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT...), s’aplicarà una bonificació del 50% de l’import 
unitari que li correspongui en aplicació de l’article 3.2.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-13: TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIMENT D’ANIMALS 
ABANDONATS

1. Es modifica l’article 1, fet imposable, que queda redactat de la següent forma:

Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix la taxa 
aplicable per el servei de recollida d’animals domèstics i de companyia als municipis de la Comarca, 
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trasllat a les instal·lacions del CAAS i posterior gestió del centre, així mateix com pel servei de 
d’adopcions de gossos i control de colònies de gats.

2. Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quantia
Article 3.1. Les quotes a liquidar als ajuntaments que han efectuat la delegació de competències de la 
recollida d’animals abandonats al Consell Comarcal, seran les següents:

Municipi Quota
Amer 3,209,00 €
Anglès 3.897,00 €
Blanes 23.671,00 €
Breda 3.158,00 €
Brunyola 2.256,00 €
Caldes de Malavella 7.862,00 €
La Cellera de Ter 2.331,00 €
Fogars de la Selva 3.724,00 €
Hostalric 3.766,00 €
Lloret de Mar 24.102,00 €
Maçanet de la Selva 8.925,00 €
Massanes 2.439,00 €
Osor 2.426,00 €
Riells i Viabrea 5.324,00 €
Riudarenes 3.980,00 €
Riudellots de la Selva 2.580,00 €
Sant Feliu de Buixalleu 3.119,00 €
Sant Hilari Sacalm 5.481,00 €
Sant Julià de Llor i Bonmatí 1.863,00 €
Santa Coloma de Farners 10.242,00 €
Sils 5.646,00 €
Susqueda 2.261,00 €
Tossa de Mar 7.791,00 €
Vidreres 9.914,00 €
Vilobí d’Onyar 4.235,00 €

Article 3.2. Les quotes a liquidar per totes aquelles entitats, persones físiques o jurídiques que adoptin un 
goso un gat, seran les següents:

Concepte Taxa

Adopció Cadell 100,00 €

Adopció gos adult 180,00 €

Adopció gat adult 100,00 €

Article 3.3. Les quotes a liquidar pel servei de control de colònies de gats, seran les següents:

Concepte Taxa

Control de colònies de gats (femella) 70,00 €

Control de colònies de gats (mascle) 45,00 €
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3. S’incorpora un nou article número 4 per les bonificacions

Art. 4 Bonificacions

S’aplicaran les següents bonificacions:

Concepte Bonificació

Adopcions a entitats protectores amb conveni de col·laboració vigent 100%

Adopcions realitzades en el marc de fires, desfilades o campanyes 50%

Adopcions fetes per persones jubilades majors de 65 anys 50%

4. Es renumera l’article 4, meritació i pagament, que passa a ser l’article 5, i que queda redactat de la 
següent forma:

Article 5. Meritació i pagament

La taxa pel servei de recollida i manteniment d’animals abandonats es merita el dia 1 de gener per 
períodes anuals. El seu pagament s’ha de portar a terme per part dels Ajuntaments en el moment de la 
notificació de la corresponent liquidació, dins els terminis establerts a la LGT, a excepció que els 
convenis de delegació de competències estableixin un període diferent.

Els imports de la taxa per adopcions es meritarà en el moment que el Consell Comarcal tramiti el 
contracte d’adopció.

Els imports de la taxa pel servei de control de colònies de gats es meritaran en el moment que el Consell 
Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.

La liquidació d’aquestes taxes meritades es produirà a la finalització dels serveis prestats, essent 
d’aplicació els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació

5. Es renumera  l’article 5, remissió normativa, que passa a ser l’article número 6

Article 6.  Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus 
públics i altra normativa específica.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-14: TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES I ALTRES ACTIVITATS EN 
MATÈRIA D’URBANISME

1.Es modifica l’article 6, quota tributària, i s’elimina el punt 3 d’aquest article, que queda redactat de la següent 
forma:

Article 6. Quota tributària

1. Quan la intervenció  es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària se'n despendrà d'aplicar els 
següents tipus de gravamen a la base imposable:

Obres menors     60,00 €

Podeu consultar la autenticitat del document a:
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Obres majors
Base imposable inferior a 60.000€ 250,00€
Base imposable entre 60.000 i 600.000€ 400,00€
Base imposable superiors a 600.000€ 600,00€

Altres llicències
Primera utilització dels edificis (x local) 200,00€
Modificació de la llicència concedida 50% de la taxa original
Llicències de parcel·lació (x parcel·la resultant) 100,00€  

(amb un mínim de 300,00€)
Altres llicències
(obertura rases, instal·lacions de rètols,...)

100,00€

Altres documents
Informes tècnics de qualsevol tipus 163,05€
Certificats urbanístics i/o compatibilitat 180,00€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-15: TAXA PEL SERVEI DE L’ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL

1.Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quantia

Expedient per llicència ambiental d’activitats de l’annex II 326,10   euros/expedient
Expedient per activitats de l’annex III   203,81   euros/expedient
Canvis no substancials 163,05   euros/expedient
Informes de controls periòdics i/o revisions de la llicència ambiental 163,05   euros/informe
Informe ambiental d’activitats recreatives i espectables públics 163,05 euros/informe

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  P-05: PREU PÚBLIC PRESTACIO DE SERVEIS A PARTICULARS AL CENTRE 
D’ACOLLIMENT D’ANIMALS DE LA SELVA

1. Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quantia

Tractament d’animals al CAAS:

Cartilla veterinària 4,50 €
Anàlisi leishmania 15,60 €
Anàlisi FeLV/FIV 12,40 €
Castració gat mascle 28,00 €
Histerectomia gata 49,20 €
Castració gos mascle 49,20 €
Esterilització gossa 98,00 €
Desparasitació 5,70 €
Identificació microxip 20,00 €
Vacuna cadell 16,60 €

Podeu consultar la autenticitat del document a:
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Vacuna gos adult 16,60 €

Gestions administratives: 

Passaport internacional 40,00 €
Inspecció i certificat COVC 25,00 €
Alta i modificació propietari COVC 20,00 €
Recollida via domiciliària i desplaçament 70,00 €
Estada diària (cost per dia) 7,40 €

2. Es modifica l’article 4, meritació i pagament, que queda redactat de la següent forma:

Article 4. Meritació i pagament

L’import dels tractaments aplicats als animals es meritaran des del moment que se sol·licitin i seran abonats 
prèvia presentació de la liquidació corresponent.

L’import de recollida d’animals i transport a les gosseres, a càrrec de particulars, es meritarà i s’abonarà en el 
mateix moment que es realitzi el servei. 

En aquells casos en què no sigui d’aplicació un conveni, s’efectuaran les liquidacions segons els serveis prestats. 
Els terminis de pagament d’aquestes seran els establerts a l’article 62.2. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària.

3. Es modifica l’article 5, impagament, que queda redactat de la següent forma:

Article 5. Impagament

En cas d'impagament, se seguirà el procediment per la via de constrenyiment previst en el Reglament general de 
recaptació. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  P-10: PREU PÚBLIC PER EL TRANSPORT ADAPTAT 

1.Es modifica l’article 4, quantia, que queda redactat de la següent manera:

Article 4. Quantia

Preu pels Ajuntaments:

Els ajuntaments pagaran per l’assignació de plaça de cadascun dels usuaris del seu municipi.

El preu és de 0,21€ per quilòmetre, amb una bonificació del 20% en cas de no utilitzar cadira de rodes. En aquest 
cas el preu és de 0,17€ per quilòmetre.

Els quilòmetres es calculen des de la parada on es recull cada usuari fins el seu destí final.

Es facturarà el servei efectuat tots els dies lectius o laborables, d’acord amb els dies dels calendaris de 
funcionament dels centres, independentment que l’usuari amb assignació de plaça, l’utilitzi o no.

S’entén com a assignació de plaça quan es reserva un lloc en el mitjà de transport per a ús exclusiu de l’usuari 
durant tot l’any.

Podeu consultar la autenticitat del document a:
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Preu per als usuaris: 

Els usuaris abonaran per dia d’utilització del servei, el preu públic que resulti de l’aplicació de les següents 
quotes:

a) Quota fixa per ruta:

RUTA 1 (MIFAS) : 4 euros/ per dia de serve
i
RUTA 2 (ELS ROURES -Sant Gregori) : 5,5 euros/ per dia de servei

RUTA 3 (OXALIS): 4,6 euros/ per dia de servei

b) Quota variable per Quilòmetre: 0,07 euros/Km

Els quilòmetres es calcularan en funció de la parada on es reculli l’usuari i el seu destí final.

S’entén com a servei, l’ús de la plaça assignada dins el mitjà de transport. El preu compren l’anada i la tornada, 
independentment de si s’utilitza només una de les dues opcions.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-11: PREU PÚBLIC SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

1. Es modifica l’article 1, Fonaments i naturalesa, que queda redactat de la següent manera:

Article 1 Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix el preu públic corresponent a 
la prestació del Servei d'Atenció a Domicili Social (SAD Social) i Servei d’Atenció a Domicili per Dependència 
(SAD Dependència).

2. Es modifica l’article 2, Objecte, que queda redactat de la següent manera:

Article 2. Objecte

El servei d’Atenció domiciliària és una prestació comarcal que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat 
d’accions i serveis , que es presten , principalment al domicili, de forma conjunta o separadament segons siguin 
les necessitats de la persona usuària i/o de la seva família i que s’orienten a resoldre els problemes o limitacions 
d’autonomia i cura personal i cura de la llar.

Hi ha dues modalitats d’atenció a domicili tant en el SAD social com en el de dependència : el Servei d’Atenció i 
cura personal i el Servei de cura de la llar. El primer englobarà les tasques que es realitzen directament a la 
persona usuària (higiene, preparació d’àpats, control medicació, acompanyaments , etc). El segon complementa 
el primer en els casos que es requereixi i engloba les tasques de manteniment i cura de la llar (neteja de la llar).  
Aquest servei sempre s’ha de fer conjuntament amb el d’atenció personal.

Aquests serveis es financen en part per l’ajuntament, que aporta com a mínim el 34%, en part per la Generalitat, 
mitjançant el contracte programa, que aporta el 66% i per les aportacions que han de fer els usuaris.

3. Es modifica l’article 3, Fet imposable, que queda redactat de la següent manera:

Article 3. Fet imposable

El fet imposable del SAD Dependència serà els serveis del qual es beneficiaran les persones que tenen 
reconeguda una resolució de grau de dependència per la Generalitat i sol·liciten un servei de SAD dins la cartera 
de serveis a què tenen dret.

El fet imposable del SAD Social seran els serveis que es beneficiaran les persones que necessitin un suport per 
les tasques diàries al seu domicili, no tinguin reconegut grau de dependència o bé, per diferents motius, hagin 
desistit a la cartera de serveis de la Dependència.
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4. Es modifica l’article 5, Quantia, que queda redactat de la següent manera:

Article 5 Quantia

Servei d’ajuda a domicili de Dependència

La quota a abonar per part de l’usuari de la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili de Dependència es calcularà 
en funció dels ingressos propis que la Generalitat ens facilita i es valorarà d’acord amb la calculadora del 
Programa Individual d’Atenció (PIA) establerta per la Generalitat. El màxim d’hores que es podrà beneficiar 
l’usuari seran les establertes per la cartera de serveis de dependència en funció del grau atorgat.

El preu hora bàsic del Servei d’Ajuda a Domicili Dependència es fixa en 16,25€/hora. Excepcionalment, es podrà 
prestar en caps de setmana amb un increment del 10% sobre el preu/hora bàsic.

El preu hora del Servei de cura de la llar es fixa en 13,52€/hora només de dilluns a divendres.

La quota a abonar pels Ajuntaments per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili de Dependència es fixa en un 
màxim del 34% del cost total del servei. D’aquest preu es descomptarà l’import del copagament dels usuaris, que 
com a màxim serà del 34%.

Servei d’Ajuda a Domicili Social

La quota a abonar per l’usuari per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Social es calcularà en funció de 
l’article 6.

El preu hora del Servei d’Ajuda a Domicili Social es fixa en 15,50 €/hora de dilluns a divendres. 

En el SAD Social no es podran fer hores en cap de setmana.

El preu hora del Servei de cura de la llar es fixa en 13,52€/hora només de dilluns a divendres.

5. Es modifica l’article 6, Valoració econòmica del SAD social, que queda redactat de la següent manera:

Article 6. Valoració econòmica del SAD social

La valoració econòmica del SAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos de la unitat familiar 
de convivència del sol·licitant, mínim vital, despeses descomptables i renda disponible.

S’entendrà per unitat familiar de convivència les persones que viuen permanentment en el domicili. No es 
considerarà convivència permanent situacions sobrevingudes i/o temporals.

La quota a abonar per l’usuari es determinarà en funció dels criteris següents:

1. Càlcul del mínim vital

Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum, aigua, telèfon i altres 
necessitats bàsiques). El mínim vital és igual al 90% del salari mínim interprofessional (SMI) de l’any en curs. 
Aquest percentatge es va incrementant percentualment segons el nombre de  membres del nucli familiar, en 
base al següent càlcul: 

Mínim Vital =   1 persona                90% SMI
Mínim Vital =  2 persones                 anterior+60% SMI
Mínim Vital =  3 persones           anteriors+33% SMI
Mínim Vital =  4 persones                 anteriors+25% SMI
Mínim Vital = a partir de 5 persones      anteriors+10% SM

2. Càlcul de  la renda disponible:

La renda disponible és la quantitat de diners que li resta a la família després de descomptar el mínim vital i les 
altres despeses dels ingressos nets totals (multiplicats per 12 mesos) de la família, provinents dels rendiments 
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del treball (pensions, atur, etc), rendiments del capital (mobiliari i immobiliari), guanys patrimonials, i rendiments 
nets d’activitats econòmiques i ingressos derivats de la Llei de Dependència.

Les persones que cobren una prestació per cuidador no professional de LAPAD no seran prioritaris en rebre un 
SAD social, i estaran sotmesos al criteri professional i a l’estudi del cas.

Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha:

- Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
- IBI
- Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100  €/mes
- Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
- Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o d’altres): fins a 300 

€/mes
- Qualsevol altra despesa extraordinària  justificada a l’informe social adjunt a la sol·licitud.

3. Estalvis bancaris:

Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de SAD quan els saldos mitjos  de tots els comptes de les 
entitats bancàries de la persona usuària superen:

1 persona:   10.000 €

2 persones: 15.000 €

A partir de 3 persones: 20.000 €

Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 30.000 € no es té dret a la 
subvenció.

Per comprovar els estalvis de l’usuari, es mirarà si hi ha més titulars que convisquin a banda de l’usuari. Si és 
així,es dividiran els estalvis pel nombre de convivents. Si no hi ha convivència, malgrat hi hagin més titulars, es 
comptabilitzaran els estalvis només a nom de l’usuari. 

    Càlcul de la bonificació del servei d’ajut a domicili.
Renda disponible mensual Bonificació
Fins a 30 € 100% del cost
De 31 a 70 € 92% del cost
De 71 a 130 € 84% del cost
De 131 a 190 € 76% del cost
De 191 a 250 € 68% del cost
De 251 a 310 € 60% del cost
De 311 a 370 € 52% del cost
De 371 a 430 € 44% del cost
De 431 a 460 € 36% del cost
A partir de 460,1 € 0

La prestació del Servei d’Ajut a domicili tindrà una quota mínima de 8 euros mensuals en els casos del 100% de 
bonificació.

El màxim d’hores d’atenció s’estableix en 1 hora/diària (22 hores mensuals). A partir d’aquest nombre d’hores 
l’usuari haurà d’assumir el cost del 100% del servei. 

Els serveis s’aprovaran amb una temporalitat de 6 mesos i passat aquest període caldrà revisar-lo de nou.

De forma excepcional i en casos d’alt risc es valorarà, previ informe dels Serveis Socials Bàsics i amb el vist i 
plau de la responsable tècnica, augmentar el nombre d’hores i modificar la bonificació.

En els casos que es requereixi coordinació entre Serveis Socials i la treballadora familiar es facturarà el temps 
d’aquesta coordinació mensual a l’Ajuntament corresponent. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-12: PREU PÚBLIC TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

1.- Es modifica l’article 6, usuaris del servei, que queda redactat de la següent manera:

Article 6. Usuaris del servei

Es considera que una persona té el perfil d’usuari d’un servei de teleassistència quan  compleixi alguns dels 
següents requisits:

1. Persona major de 75 anys.

2. No tenir una xarxa social o familiar (quan no es manté un contacte diari)

3. Deambulació interdomiciliària, si la persona:
 Necessita una ajuda tècnica per caminar dins la llar
 Té antecedents de caigudes domiciliàries
 Té dificultats importants de mobilitat

4. Patologies de base:
 Diabètica insulinodepenent; diagnosticada recentment o descompensada (quan 

encara no sap com controlar-se).
 Cardiopaties de crisi (antecedents de malalties de cor)
 Malalties relacionades amb el sistema respiratori, per les quals es requereix  medicar-

se amb inhalador. 
 Altres malalties cròniques.

5. Aïllament de l’habitatge i/o barreres arquitectòniques.

2.- Es modifica l’article 7, valoració econòmica del TAD, que queda redactat de la següent manera:

Article 7. Valoració económica del TAD

La valoració econòmica del TAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos de la unitat familiar 
de convivència del sol·licitant, mínim vital, despeses descomptables i renda disponible.

S’entendrà per unitat familiar de convivència les persones que viuen permanentment en el domicili. No es 
considerarà convivència permanent situacions sobrevingudes i/o temporals.
El dret a la subvenció es determinarà en funció dels següents criteris:

1.Càlcul del mínim vital

Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum, aigua, telèfon i altres 
necessitats mínimes). El mínim vital es igual al 90% del salari mínim interprofessional (SMI) de l’any en curs. 
Aquest percentatge es va incrementant percentualment segons el nombre de  membres del nucli familiar, en 
base al següent càlcul: 

Mínim Vital =   1 persona                90% SMI
Mínim Vital =  2 persones                 anterior+60% SMI
Mínim Vital =  3 persones           anteriors+33% SMI
Mínim Vital =  4 persones                 anteriors+25% SMI
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Mínim Vital = a partir de 5 persones      anteriors+10% SM

2. Càlcul de  la renda disponible:

La renda disponible  és la quantitat de diners que li resta a la família després de descomptar el mínim vital i les 
altres despeses, dels ingressos nets totals (multiplicats per 12 mesos) de la família, provinents dels rendiments 
del treball (pensions, atur, etc), rendiments del capital (mobiliari i immobiliari), guanys patrimonials, i rendiments 
nets d’activitats econòmiques i ingressos derivats de la Llei de Dependència.

Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha:

- Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
- IBI
- Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100 €/mes
- Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
- Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o d’altres): fins a 300 

€/mes
- Qualsevol altra despesa extraordinària  justificada a l’informe social adjunt a la sol·licitud.

Si la renda disponible és igual o menor a 500,01€ mensuals la persona tindrà dret al servei de TAD. En tot cas, 
en els casos en els quals el sol·licitant sobrepassi els criteris econòmics que aquí es regulen, pot ser orientat a 
un servei de TAD privat.

3. Estalvis bancaris:

Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de TAD quan els saldos mitjos bancaris de tots els 
comptes de les entitats financeres superen:

1 persona:   30.000 €
2 persones: 40.000 €
A partir de 3 persones: 50.000 €

Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 50.000 € no es té dret a la 
subvenció.

Per comprovar els estalvis de l’usuari, es mirarà si hi ha més titulars que convisquin a banda de l’usuari. Si és 
així,es dividiran els estalvis pel nombre de convivents. Si no hi ha convivència, malgrat hi hagin més titulars, es 
comptabilitzaran els estalvis només a nom de l’usuari. 
El professional dels Serveis Bàsics d’Atenció Social podrà introduir noves variables econòmiques i socials que 
afavoreixin l'obtenció del servei per part de l'usuari quan circumstàncies especials ho requereixin, prèvia 
justificació i motivació.

ANNEX 2.- TEXT ORDENANCES DE NOVA IMPOSICIÓ
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Seguidament es transcriuen les ordenances fiscals de nova creació:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-17: SERVEIS DE L’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA 

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació 
dels serveis destinats als municipis de la comarca que ho sol·licitin i/o formin part de l’Agència Comarcal de 
l’Energia de la Selva.

Constitueix el fet imposable la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els ajuntaments de la comarca de la 
Selva que hagin aprovat el conveni corresponent i/o sol·licitin al Consell el servei de l’Agència Comarcal de 
l’Energia.

Article 3. Quantia

 Alta en el servei de comptabilitat energètica municipal

Nº de pòlisses de titularitat municipal euros/municipi
de 0 a 25 370,89 
de 26 a 50 430,20 
de 51 a 75 520,12
de 76 a 100 610,04

 Alta nova pòlissa 20,15 euros/pòlissa

 Manteniment bàsic del servei

Nº de pòlisses de titularitat municipal euros/pòlissa/any
de 0 a 25 51,87   
de 26 a 50        41,90   
de 51 a 75 36,21   
de 76 a 100          33,74   

Art. 4 Bonificacions

Els municipis que disposin de conveni d’adhesió a l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva degudament 
aprovat gaudiran d’una bonificació del 30% en el manteniment bàsic del servei de comptabilitat energètica.

Article 5 Meritació i pagament
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L’import d’alta d’un municipi en el servei de comptabilitat energètica es meritarà en el moment que el Consell 
Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.

Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança per a cadascuna de les pòlisses de titularitat municipal es 
meritaran anualment.

Els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació.

Article 5. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra 
normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al butlletí oficial de la província i 
tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.

ANNEX 3.- TEXT TARIFES 
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Personal Preu hora dia Preu hora nit Preu hora 
Festiu

Peons 20,79 22,44 24,81
Conductors 26,32 28,43 27,41

Capatàs 23,46 25,34 27,41
Administratiu 23,23 25,09 24,81

Auxiliar Administratiu 20,79 22,44 24,81
Mecànic 23,46 25,34 27,41

Mecànic especialista 26,32 28,19 27,41
Encarregat 33,85 36,57 35,96

Operari punt net 21,39 23,10 24,81
Tècnic 27,61 29,46 31,71

Tècnic Auxiliar 21,80 23,45 24,81
Palista 22,61 24,46 26,10

* Aquests preus inclouen DG 6% + BI 3%
  No inclouen l'IVA

Preus unitàris personal COMARCA

Preus unitàris maquinària
Maquinària Preu hora

Vehicle recol·lector CP 35,70
Vehicle recol·lector Jumbo 41,02

Vehicle ganxo-grua 33,33
Vehicle rentacontenidors / Cuba aspiració 32,94

Vehicle brigada caixa oberta 17,98
Escombradora 29,42

Escombradora sobre xassís 35,70
Bufador 4,87

Hidronetejador 7,61
Equip llevagraffits 9,13
Vehicle Kangoo 13,09
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Personal Preu hora dia Preu hora nit Preu hora 
Festiu

Peó 22,49 24,15 26,69
Oficial 25,30 27,01 30,20

Conductor 28,34 30,16 33,55
Capatàs 28,95 30,82 33,55

Encarregat 37,50 39,36 39,37
Mecànic 28,36 30,23 33,55

Cap de taller 30,14 32,01 33,55
Oficial administració 28,85 30,50 33,55

Netejador/a 13,15 14,81 18,51

* Aquests preus inclouen DG 3% + BI 3%
  No inclouen l'IVA

Preus unitàris personal BLANES

Preus unitàris maquinària
Maquinària Preu hora

Vehicle recol·lector CP 35,70
Recol·lector auxiliar 5 m3 21,79

Vehicle ganxo-grua 33,33
Vehicle rentacontenidors 32,94

Vehicle brigada caixa oberta 17,98
Escombradora 29,42

Escombradora sobre xassís 35,70
Bufador 4,87

Furgó amb hidronetejador 9,05
Cuba d'aiguabatre / Baldejadora 24,31

Vehicle Kangoo 13,09
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Personal o equip Preu hora hores TOTAL
Peó 20,79 6,33 131,59

Conductor 26,32 6,33 166,60
Escombradora sobre xassís 35,70 6,33 225,99

Bufador 4,87 4,00 19,48
TOTAL (€/jornada) 556,71

Personal o equip Preu hora hores TOTAL
Peó 20,79 6,33 131,59

Conductor 26,32 6,33 166,60
Escombradora 29,42 6,33 186,21

Vehicle transport 13,09 1,00 13,09
Bufador 4,87 4,00 19,48

TOTAL (€/jornada) 516,98

Personal o equip Preu hora hores TOTAL
Peó 20,79 6,33 131,59

Conductor 26,32 6,33 166,60
Escombradora 35,70 6,33 225,99

Vehicle transport 13,09 1,00 13,09
Bufador 4,87 4,00 19,48

TOTAL (€/jornada) 556,75

Personal o equip Preu hora hores TOTAL
Operari punt net 21,39 6,33 135,41

Peó triatge posterior 20,79 2,00 41,58
Conductor 26,32 2,00 52,64

Vehicle ganxo 33,33 2,00 66,65
Vehicle transport 13,09 1,50 19,63
Deixalleria mòbil 18,54 6,33 117,36

Despeses tractament - - 160,00
TOTAL (€/jornada) 593,27

* Aquests preus inclouen DG 6% + BI 3%
  No inclouen l'IVA

Preu d'una jornada de servei de neteja viària escombradora gran Comarca

Preu d'una jornada de servei de neteja viària escombradora petita Comarca

Preu d'una jornada festiva de servei de neteja viària escombradora sobre xassís Comarca

Preu d'una jornada de deixalleria mòbil Comarca
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Contenidor Preu
Contenidor Form/selectiva 120 l 42,50
Contenidor Form/selectiva 240 l 55,00

Contenidor Resta/selectiva 1.000 l 255,10
Contenidor selectiva metàl·lic 3/5 m3 723,67

Caixa 30 m3 per camió ganxo 3.978,50

Contenidor Preu
Contenidor Resta/selectiva 1.000 l 35,00

Contenidor selectiva metàl·lic 3/5 m3 414,28
* Opció en funció de disponibilitat

Contenidor Preu
Reparar contenidor metàl·lic 3/5 m3 104,64
Pintar contenidor metàl·lic 3/5 m3 309,64

Canvi de rodes 120/240 l 9,44
Canvi de rodes 1.000 l 18,89

Canvi de tapa 120/240 l 21,07
Canvi de tapa 1.000 l 51,95
Canvi de pedal 1.000 l 58,11

Canvi de bulons laterals 1.000 l 15,98

* Aquests preus inclouen DG 6% + BI 3%
  No inclouen l'IVA

Preus unitàris contenidors d'ocasió

Preus unitàris de reparacions de contenidors

Preus unitàris contenidors nous

ANNEX 4.- TEXT ORDENANCES DEL PATRONAT DEL CASTELL DE MONTSORIU

Seguidament es transcriu l’ordenança fiscal de nova creació:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01 CM RELATIVA A LA TAXA PER A LA CESSIÓ D’ÚS PRIVATIU D’ ESPAIS 
I SALES EN L’ EDIFICI DEL CASTELL DE MONTSORIU

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals, el Patronat del Castell de Montsoriu estableix la taxa per a l’ús privatiu 
de les seves dependències o espais físics.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament qualsevol institució, entitat, empresa o ciutadà que demani la cessió d’ús dels espais i 
sales del castell que pugui necessitar per a la celebració dels actes de caire privat que vulgui portar a terme.

Els interessats demanaran l’autorització per escrit, presentant la sol·licitud corresponent al registre general del 
Consell Comarcal de la Selva amb una antel.lació mínima de dos mesos a la data de realització de l’activitat i 
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d’acord a la normativa especificada en l’Ordenança reguladora de la cessió d’ús privatiu degudament aprovada i 
en vigència. 

Article 3. Quantia

Les taxes aplicables són les següents.

Utilització de la Sala Noble a jornada completa (7hores) 300€

Utilització de la Sala Noble, per cada hora adicional 100€

Utilització de la Sala Nord a jornada completa (7hores) 250€

Utilització de la Sala Nord, per cada hora adicional 100€

Utilització de Pati d’Armes a jornada completa (8hores) 2.000€

Utilització de Pati d’Armes, per cada hora adicional 250€

Utilització del Recinte Jussà a jornada completa (7hores) 2.000€

Utilització del Recinte Jussà, per cada hora adicional 250€

Utitlització de tots els espais del Castell a jornada completa (8hores) 3.000€

Utitlització de tots els espais del Castell, per cada hora adicional 250€

Les institucions públiques i les entitats sense afany de lucre podran sol·licitar la reducció del 50% de les tarifes 
relatives a la utilització privativa dels diferents espais del castell. 

Article 4. Meritació i pagament

La taxa es meritarà al moment de l’autorització per a l’ús, gaudi o aprofitament de l’espai o sala del castell per a 
la realització de l’activitat de caire privat que s’hagi sol.licitat i es farà efectiva amb posterioritat a la presentación 
de la corresponent liquidación emesa pels serveis econòmics de l’ens.

Article 5. Responsabilitat de l’ús

Quan per l’ús, gaudi o aprofitament de qualsevol dels espais o sales   de l’ edifici del castell de Montsoriu, 
aquests patissin un deteriorament o desperfecte, el subjecte passiu estará obligat, sens perjudici de l’ abonament 
de la taxa, a pagar les despeses de la seva reparació. 

Article 6. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra 
normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present Ordenança fiscal entrará en vigor el día següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Provincia de Girona i mantindrà la seva vigència  fins a la seva  modificació o derogació expressa.
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