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PREUS PÚBLICS 
 

 
  

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
 

 REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
 
 
Article 1. FONAMENT LEGAL 

 
La present reglamentació s'estableix a l'empara del que disposen l'article 5.B.b i 5.D.c de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les bases de règim local; articles 6.1 i 8.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'article 127 del text refòs 
de la llei reguladora de les Hisendes Locals i Disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998 de 13 de juliol de 
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de 
caràcter públic.  
 
 
Article 2. CONCEPTE 
 
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació 
de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'Entitat Local sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies previstes l'article 20.1.B del text refòs de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 3. NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
 
1. L'obligació de pagar el preu públic neix des de que s'inicia la prestació del servei o la realització de 
l'activitat, si bé, les entitats podran exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial. 
2. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no es presti o 
desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent. 
3. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment. 
 

 
Article 4. OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics municipals aquells que es beneficiïn dels serveis i activitats 
pels quals s'hagin de satisfer els preus públics. 
 
 
Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 
1. Tindran dret a una tarifa reduïda o la gratuïtat dels preus públics, les entitats que tinguin signat un conveni 
amb l'Ajuntament que així ho especifiqui. També es podrà concedir aquesta tarifa reduïda o gratuïtat a 
aquelles entitats sense ànim de lucre que ho sol.licitin. 
2. Es cedirà la utilització de les instal.lacions municipals sense pagament de quota a qualsevol entitat o grup 
que ho sol.liciti per actes culturals, recreatius, benèfics, esportius, etc., sense ànim de guany, fins i tot quan 
es faci pagar entrada, si la finalitat consisteix estrictament a cobrir les despeses de l'acte, la qual cosa 
s'haurà de justificar adequadament a l'Ajuntament. 
 
 
Article 6. QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS 
 
1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim l'import del servei prestat o de l'activitat 
realitzada. 
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà 
fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos hauran de consignar-se 
en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant. 
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3. Les quanties dels preus públic regulats en aquesta reglamentació seran les que es fixin en la tarifa que es 
conté en l'annex. 
 
 
Article 7. INCIDÈNCIA DE L'IVA 
 
1. En la determinació de les quanties dels preus públics no s'hi inclourà l'impost sobre el valor afegit, que 
necessàriament s'haurà de repercutir quan procedeixi. 
2. No estaran subjectes l'impost sobre el valor afegit els supòsits contemplats en la disposició addicional 
vuitena de Llei 8/1989 de taxes i preus públics i tots aquells expressament exclosos per les normes que 
siguin d'aplicació en cada cas. 
 
 
Article 8. NORMES DE GESTIÓ 
 
1. L'Ajuntament pot exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real d'utilització del 
servei o de l'aprofitament i pot, tanmateix fer les comprovacions oportunes. 
2. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu del servei públic, de l'activitat 
administrativa o del dret a la utilització del domini públic no es porti a terme, procedirà la devolució de 
l'import satisfet. 
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l'òrgan o ens en que tingui 
atribuïda la fixació i modificació, llevat que es disposi altra cosa. 
4. Per l’adquisició de l’abonament especial trimestral escoles per l’utilització del transport urbà, Fisersa 
Transports SA expedirà un carnet de benefificari de la tarifa especial trimestral escoles, sense el qual no 
serà viable l’adquisició de l’abonament especial trimestral escolar. Aquest carnet tindrà validesa per la 
totalitat del curs escolar i la documentació necessària a presentar per obtenir el nou carnet de beneficiari 
serà: 

� Certificat d'escolarització en algun centre escolar del terme municipal de Figueres. 
� Document nacional d’identitat o llibre de família 
� Dues fotografies tipus carnet. 

 
Article 9. MEMÒRIA ECONÒMICO-FINANCERA 
 
Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una memòria econòmico-
financera que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que 
s'hagin pres com a referència.  
 
Article 10. COMPETÈNCIES 
 
1.El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d'aplicació en aquest terme municipal . 
2.De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41 del text refòs de la llei reguladora 
de les Hisendes Locals , aquest municipi estableix els preus públics per la prestació de serveis o realització 
d'activitats que figuren a l'annex. 
3.S'atribueix la competència per fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple, amb excepció dels que 
no cobreixin el seu cost: 
 a) Als organismes autònoms municipals, respecte dels serveis o activitats, la competència dels quals 
tinguin prèviament atribuida. 
 b) A la Comissió de Govern, per a la resta dels casos. 
4.En el cas de serveis municipals que, per delegació de l'Ajuntament, siguin prestats per una altre ens 
supramunicipal, correspondrà a aquest l'establiment, fixació i modificació dels  preus públics. 
5.Es faculta a l'Alcalde per exigir el dipòsit previ per a tots els preus públics. 
 
Article 11. VIGÈNCIA DELS PREUS PÚBLICS 
       
Els preus públics establerts pel Ple seran vigents a partir  de l'endemà de la data en que s'acordi la fixació o 
modificació de la seva quantia, llevat que en l'acord expressament es determini una altra data. 
             
Article 12. PUBLICITAT DELS PREUS PÚBLICS 
 
L'acord d'establiment o modificació dels preus públics serà  publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia, 
tauler d'anuncis i llocs de costum, per general coneixement i a l'objecte que els interessats puguin formular 
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davant el mateix òrgan que els ha establert o modificat les reclamacions o recursos que es considerin 
procedents, durant el termini d'un mes. 
       
Article 13. FIANCES I DIPÒSITS       
 
Per a la utilització de les instal.lacions municipals, en l'acord en què s'autoritzi l'esmentat ús, podrà fixar-se, 
discrecionalment, el dipòsit d'una fiança per a garantir el bon ús o deteriorament de les instal.lacions, fins a 
un màxim de 300,51 €, per sessió o dia d'utilització. 
 
Article 14. REMISSIÓ NORMATIVA 
       
En tot allò no previst en aquesta Reglamentació s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança General 
de Gestió, Recaptació i Inspecció, del text refòs de la llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de 
Taxes i Preus Públics i demés  disposicions concordants. 
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ANNEX 
 

1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL EL JARDI 
 
A - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el 
registre d’entitats de la ciutat 
 
Saló de descans......................................................   Gratuït 
Escenari per assaigs i muntatges............................  Gratuït 
Sales d’assaig..........................................................  Gratuït 
Escenari i platea......................................................   Gratuït 
 
B - Utilització per part de Centres Educatius públics (escoles i Instituts) i Centre privats concertats (CP) 
 
Saló de descans......................................................   Gratuït 
Escenari per assaigs i muntatges............................  Gratuït 
Sales d’assaig..........................................................  Gratuït 
Escenari i platea......................................................   Gratuït 
  
 
C - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre,  inscrites en el registre d’entitats de la ciutat. 
 
Saló de descans......................................................   Gratuït  
Escenari i platea............... 152,55 euros per sessió, amb un màxim 3 hores. 
                                           A partir de 3 hores 63,05 euros cada hora o fracció de més. 
   
 
D - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i no inscrites en 
el registre d’entitats de la ciutat. 
 
Saló de descans......................................................  31,55 eur / hora 
Escenari per assaigs i muntatges...........................  42,70 eur / hora 
Sales d’assaig.......................................................... 31,55 eur / hora 
Escenari i platea................317,30 euros per sessió, amb un màxim de 3 hores. 
                                           A partir de 3 hores 76,30 euros cada hora o fracció de més.  
 
 
E - Utilització per part d’entitats i empeses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres 
escolars i que no estiguin organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres. 
 
Escenari i platea......................................................   317,30 eur / 1 sessió  
                                                                                    423,10 eur / 2 sessions el mateix dia 
 
F - Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres, relacionades amb les 
arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives. 
 
Saló de descans......................................................    63,05 eur / hora 
Escenari per assaigs i muntatges............................    84,40 eur / hora 
Escenari i platea.....................................................  793,25 euros per sessió, amb un màxim 3 hores.  A partir 
de 3 hores 211,55 euros cada hora o fracció de més. 
 
   
G - Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora de la ciutat de Figueres, relacionades 
amb les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives. 
 
Saló de descans......................................................  101,70 eur / hora 
Escenari per assaigs i muntatges............................  162,70 eur / hora 
Escenari i platea.................. 1.525,50 euros per sessió, amb un màxim 3 hores. 
                                               A partir de 3 hores 406,80 euros cada hora o fracció de més. 
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 H - Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives. 
 
Saló de descans.....................................................  158,65 eur / hora 
Escenari per assaigs i muntatges............................ 211,55 eur / hora 
Escenari i platea..................  2.034,00 euros per sessió, amb un màxim 3 hores. 
                                               A partir de 3 hores 508,50 euros cada hora o fracció de més.   
 
 
I - Utilització per part d’entitats i empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats 
benèfiques demostrables. 
 
Saló de descans......................................................   31,55 eur / hora 
Escenari per assaigs i muntatges............................ 105,75 eur / hora 
Escenari i platea.................... 355,95 euros per sessió, amb un màxim 3 hores. 
                                               A partir de 3 hores 105,75 euros cada hora o fracció  de més.   
 
 
Utilització del servei de taquilles .............................   30,50 eur / Persona / hora 
 
La utilització de taquilles podrà ser exempt si l'entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d'ús de 
les instal·lacions i maquinària. 
 
En totes les utilitzacions del Teatre, l'entitat el centre o empresa, es farà càrrec de les despeses, com a 
mínim d'un tècnic d'escenari adscrit a l'organització del teatre, i de tot el  personal de sala necessari segons 
l'aforament previst i adscrit tambè a l'organització del teatre. 
 
 

2.PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DE LA SALA LA CATE 

 

A - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el 
registre d’entitats de la ciutat i entitats pròpies del Patronat de la Catequística. 
 
Escenari per assaigs i muntatges............................  Gratuït 
Escenari i platea......................................................   Gratuït 
 
 
B - Utilització per part de Centres públics (escoles i Instituts) i Centre privats concertats (CP) 
 
Escenari per assaigs i muntatges............................  Gratuït 
Escenari i platea......................................................   Gratuït 
 
  
 
C - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre,  inscrites en el registre d’entitats de la ciutat. 
 
Escenari i platea............... 50,85 euros per sessió, amb un màxim 3 hores. 
                                           A partir de 3 hores 40,70 euros cada hora de més.  
  
 
 
D - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i no inscrites en 
el registre d’entitats de la ciutat. 
 
Escenari per assaigs i muntatges............................   30,50 eur / hora 
Escenari i platea................203,40 euros per sessió, amb un màxim de 3 hores. 
                                           A partir de 3 hores 61,00 euros cada hora o fracció de més.  
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E - Utilització per part d’entitats i empeses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres 
escolars i que no estiguin organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres. 
 
Escenari i platea......................................................   203,40 eur / 1 sessió  
                                                                                    305,10 eur / 2 sessions el mateix dia 
 
 
 
F - Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres, relacionades amb les 
arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives. 
 
Escenari per assaigs i muntatges............................   69,15 eur / hora 
Escenari i platea..................  610,20 euros per sessió, 168,80 amb un màxim 3 hores. 
                                               A partir de 3 hores 162,70 euros cada hora o fracció de més.   
 
 
G - Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora de la ciutat de Figueres, relacionades 
amb les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives. 
 
Escenari per assaigs i muntatges............................  122,05 eur / hora 
Escenari i platea.................. 1.017,00 euros per sessió, amb un màxim 3 hores. 
                                               A partir de 3 hores 203,40 euros cada hora o fracció de més. 
 
 
H - Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives. 
 
Escenari per assaigs i muntatges............................ 152,55 eur / hora 
Escenari i platea..................  1.525,50 euros per sessió, amb un màxim 3 hores. 
                                               A partir de 3 hores 254,25 euros cada hora o fracció de més.   
 
 
 
I - Utilització per part d’entitats i empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats 
benèfiques demostrables. 
 
Escenari per assaigs i muntatges............................ 84,40 eur / hora 
Escenari i platea.................... 317,30 euros per sessió, amb un màxim 3 hores. 
                                               A partir de 3 hores 101,70 euros cada hora o fracció de més.   
 
Utilització del servei de taquilles .............................   30,50 eur / hora 
  
 
La utilització de taquilles podrà ser exempt si l'entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d'ús de 
les instal·lacions i maquinària. 
 
En totes les utilitzacions de la Sala, l'entitat el centre o empresa, es farà càrrec de les despeses, com a 
mínim d'un tècnic d'escenari adscrit a l'organització del teatre, i d'una persona de personal de sala adscrita 
tambè a l'organització del teatre. 

 

 

3.PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DE LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
 
A. Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, centres d’ensenyament públics 

(Escoles I Insituts) I privats concertats 
 

Gratuït 
 

    
B. Utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats culturals 

amb finalitats comercials, empresarials i lucratives que no es facin en col.laboració 
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amb l’Ajuntament 81,35 €/hora 

4. PREUS PUBLICS PER A LA UTILITZACIO DELS ESCENARIS D'ESPECTACLES  
 
Cessió de mòduls per a la formació d'escenaris per a espectacles a: 
 

Entitats sense ànim de lucre amb seu social a Figueres  gratuït 
   
Particulars i resta d'entitats amb domicili o seu social a Figueres 4,60 €/m2 
   
Particulars i entitats de tota mena amb seu social fora de Figueres 11,30 €/m2 

 

5. UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 
 
1. Sala de Plens, per acte o sessió   
 1.1. Tarifa normal 195,25 € 
 1.2. Tarifa reduïda 96,60 € 
2. Casa  Empordà 30,00 €/hora 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer 
3.1.       Utilització per part d'entitats sense ànim de lucre inscrites al 
Registre municipal d'entitats en horari normal d'obertura del centre 
Fora d'horari normal d'obertura del centre 
3.2.         Utilització per part d'entitats no inscrites al Registre municipal 
d'entitats 
3.3.              Utilització per part d'entitats i empreses privades amb finalitats 
comercials, empresarials i lucratives 
Resta d'instal.lacions per acte/sessió 

 
 

Gratuït 
30,00 

 
30,00 

 
60,00 

144,00  

 
 
 
€/hora 
 
€/hora 
 
€/hora 
€ 

 

6.PREU PÚBLIC PER A L’UTILITZACIÓ DELS CENTRES CÍVICS MUNICIPALS 
 
A.- Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre d’entitats de la ciutat. 
 

o Centre Cívic Creu de la Mà:  
• Sala André Pinadell............................................. Gratuït 
• Sala reunions...................................................... Gratuït 

 
o Centre Cívic Marca de l’Ham: 

• Sala Auditori........................................................ Gratuït 
• Sales reunions..................................................... Gratuït 
• Sala infantil i juvenil............................................. Gratuït 
• Sala gent gran..................................................... Gratuït 

 
La gratuïtat es mantindrà sempre i quan la utilització sigui en horari normal d’obertura dels centres cívics. En 
cas de no ser així, les entitats hauran de fer front a la despesa de consergeria que és de 30,50 € /hora. 
 
B.- Utilització per part d’entitats no inscrites al registre municipal d’entitats que organitzin activitat 
i/o projectes en relació al civisme, drets civils, cooperació i participació ciutadana conjuntament amb 
l'Ajuntament de Figueres. Les activitats amb conveni amb l'Ajuntament gaudeixen de gratuïtat.  
  

o Centre Cívic Creu de la Mà:  
• Sala André Pinadell.......................................30,50 EUR hora 
• Sala reunions................................................ 30,50 EUR hora 

 
o Centre Cívic Marca de l’Ham: 

• Auditori....................................................101,70 EUR sessió, amb un màxim de 3 
hores, a partir de 3 hores 50 EUR més. 

• Auditori sala tècnica so........................ 183,05 EUR/1 sessió/ 254,25, 2 sessions el 
mateix dia. 

• Sales reunions.............................................. 30,50 EUR hora 
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• Sala infantil i juvenil...................................... 30,50 EUR hora 
 
C.- Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i 
lucratives. 
 

o Centre Cívic Creu de la Mà:  
• Sala André Pinadell................................ 101,70 EUR/hora 
• Sala reunions.........................................   61,00 EUR/hora 

 
o Centre Cívic Marca de l’Ham: 

• Auditori.......................................... 406,80 EUR/per sessió, màxim 3 hores, a partir 
de 3 hores 122,05 EUR cada hora de més. 

• Sales reunions........................................ 61,00 EUR/hora 
• Sala infantil i juvenil................................ 61,00 EUR/hora 
• Sala gent gran........................................ 61,00 EUR/hora  

 
Aquests preus contemplen servei de consergeria i si s’escau personal de sala. 

 
 
D.- Utilització per part d’entitats i empreses privades relacionades amb l’organització d’activitats 
vinculades amb la participació, cohesió i dinamització social i  que tinguin activitats benèfiques 
desmostrables. 
 

o Centre Cívic Creu de la Mà:  
• Sala André Pinadell............................ 50,85 EUR/sessió, amb un màxim de 3 hores. 

 
o Centre Cívic Marca de l’Ham: 

• Sala auditori...................................... 203,40 EUR/sessió, amb un màxim de 3 hores,  
partir de 3 hores, 81,35 EUR cada hora de més. 

 
* Aquests preus contemplen servei de consergeria i si s’escau personal de sala. 

 

7.PREU PÚBLIC PER A L’UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT COL.LECTIU DE PERSONES AMB 
AUTOBÚS (TRANSPORT URBÀ). 
   Amb IVA 
1. Bitllet ordinari   1,25 €/bitllet 
     
2. Abonament ordinari de deu viatges  8,05 €/abonament 
     
3. Abonament ordinari mensual, vàlid per fer un nombre il.limitat 

de viatges durant 30 dies consecutius des de la seva primera 
validació  

  
 

38,00 

 
 
€/abonament 

     
4. Abonament especial trimestral escolar, per a escolars menors 

de 18 anys amb residència fora del municipi de Figueres i vàlid 
per fer un nombre il.limitat de viatges durant un trimestre 
escolar 

  
 

54,35 

 
 
€/abonament 

     
5. Pels usuaris del servei empadronats al terme municipal de 

Figueres que siguin majors de 65 anys, pensionistes per 
jubilació, pensionistes per invalidesa permanent, pensionistes 
de viduïtat i orfenesa, perceptors d’una pensió no contributiva 
(PNC), perceptors del subsidi d'atur per a treballadors major de 
52 anys, disminuïts físics o psíquics que superin el 65 % de 
disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, 
tinguin un grau de disminució no inferior al 33 % i reconeguda 
la mobilitat reduïda així com els seus acompanyants 

2,00 € 

    
6. Pels usuaris del servei fins als 18 anys d’edat, empadronats al 

terme municipal de Figueres 
0,00 € 
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7. Pels usuaris amb escassa capacitat econòmica, considerant in-
closes dins d'aquest apartat els subjectes passius els 
rendiments dels quals més els de les persones que conviuen 
amb ells no sigui superior al salari mínim interprofessional  
(SMI), o bé que la quantitat per càpita corresponent a cadascun 
dels que conviuen en l’habitatge no superi la meitat del salari 
mínim interprofessional (SMI), se'ls aplicarà la tarifa social 
consistent en una reducció del 90%, i el seu atorgament se 
subjectarà als requisits i al procediment que a continuació es 
detallen: 
a) Les peticions formulades per les persones interessades es 
justificaran documentalment i seran resoltes per 
l'Alcaldia-Presidència. 
b) La justificació haurà de consistir, com a mínim, a acreditar 
els següents extrems: 
1) Situació laboral del/la sol·licitant. 
2) Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la 
sol·licitant i raó de la convivència. 
3) Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que per tots 
els conceptes, percebi el/la sol·licitant i els qui conviuen. 
4) Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat 
familiar no posseeixin cap altre immoble que l’habitatge habitual 
que inclou una plaça d’aparcament. 
5)Que tots els membres de la unitat familiar estan empadronats 
a Figueres al mateix domicili.  

0,00 € 

    
8. Confecció/expedició i renovació de la targeta social 16,25 € 
    
9. Fiança per utilització de la targeta social (sense IVA) 4,05 € (sense IVA) 
    
10. Per a tot l’alumnat empadronat a Figueres matriculat en estudis 

regulats i oficials fins a 25 anys 
0,00 € 

 

8.PREU PÚBLIC PER CONTRACTACIÓ DE COMPTADORS D’AIGUA 
 
 

1.1. a) Drets de contractació: 63,80 €/alta 
 Inclou les despeses administratives, la verificació d'instal.lacions, la verificació del comptador i la 
comprovació segons la normativa tècnica de la instal.lació on ha d’anar ubicat el comptador. 
 

b) Comptadors: 
Venda: segons tarifes de mercat. 
Verificació: segons tarifes de mercat. 
Instal.lació: 38,15 €/unitat 

 
c) Reconnexió del subministrament: 56,95 €/unitat 

 
 1.2.QUADRES TARIFES FIANCES CONTRACTACIO 
 
 a)S’estableix una fiança, que haurà d’ésser dipositada per l’abonat en el moment de la contractació 
del subministrament d’aigua potable, que té per objecte garantir el pagament de les factures del 
subministrament per part de l’abonat a la finalització o resolució del contracte: 
 
Diàmetre del comptador 

(mm) 
Fiança per contractació ordinària Fiança per contractació provisional 

De 13 a 20 32,55 € 264,40 € 
De 25 a 40 264,40 € 661,05 € 
De 50 a 80 661,05 € 1.322,10 € 
De més de 80  925,50 € 1.983,15 € 
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Diàmetre del comptador 

(mm) 
Fiança per contractació d’escomesa 

d’incendis 
  

     
Fins a 80 661,05 €   
De 81 a 150 925,50 €   
De més de 150 1.322,10 €   
 

b)Aquests imports els facturarà directament l’empresa subministradora d’aigua potable. 
 

9. PREU PÚBLIC PER AL SERVEI D'AJUT A DOMICILI I PER AL SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES I PEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 
PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE: 
 
1.- ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
2.- AJUDES TÈCNIQUES AL DOMICILI 
3.- TELEASSITÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 
Es fixen els següents preus públics:  
 
1.- PREUS PÚBLICS PER AL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD): 
 
Actualment existeixen 2 modalitats de Servei d’atenció domiciliària: 
 
- SAD Dependència  
- SAD Social 
 
Les quotes a abonar pels usuaris de SAD Dependència vindràn determinades per l'aplicatiu econòmic 
establert a la calculadora elaborada pel PRODEP ( Programa de la Dependència del Departament de 
Benestar Social i Famìlia de la Generalitat de Catalunya) segons el criteris econòmics establerts per la Llei 
de la Dependència ( LAPAD) 
 
Les quotes a abonar pels usuaris de SAD Social  vindran donades com a resultat d’aplicar les escales 
corresponents que figuren en aquesta disposició, en funció de la renda disponible de la que es considera 
Unitat Familiar a efectes d’aquestes ordenances. A excepció dels menors de 18 anys.  
 
1. Servei de treballadora familiar:  15,25€/hora. 
 
 
2.- PREUS PÚBLICS PER AL SERVEI D’AJUDES TÈCNIQUES:  
 
Preu màxim   18,00 € per mes.  
 
Només serà objecte de tarifes:  
 
-  Llits elèctrics  
-  Grues  
-  Silló ergonòmic  
 
Tot el material serà cedit en ús i per a qualsevol ajuda tècnica s’han d’aplicar els barems econòmics 
corresponents.  
 
BAREM ECONÒMICS: 
 
Quantitats considerades mínim de subsistència per una Unitat Familiar (UF):  
 
Es pren com a referència per persona el IRSC ( Indicador de renda de suficiència de Catalunya de l’any  
2012 : 569'12 euros mensuals) i és va incrementant en un 35% a mesura que s'incrementen el nombre de 
persones a la unitat familíar. 
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Unitat familiar d'una persona 569,12€/mes 
Unitat familiar de dues persones 768,31€/mes 
Unitat familiar de tres persones 1.037,22€/mes 
Unitat familiar de quatre persones 1.400,25€/mes 
Unitat familiar de cinc persones 1.890,34€/mes 

 
Es consideren membres que computen econòmicament per unitat familiar: els cònjuges, germans, fills i 
pares, de la persona objecte del servei i sempre que convisquin junts.  
 
Altres normes per al càlcul de la renda disponible:  
 
1. Si un dels membres de la UF és menor de 18 anys se sumarà a la quantia mínima de subsistència la 
quantitat de 27,00€.  
 
2. Si a la UF hi ha un nen menor de 3 anys que vagi a la llar d'infants, es descomptarà el seu cost de la 
renda disponible.  
 
3. En el cas de disposar d’un servei de teleassistència, o altres serveis d’atenció a la persona es 
descomptarà també el cost d’aquest servei.  
 
4. Repercussió de les despeses d’habitatge si l’usuari o UF té despeses derivades d’arrendament o hipoteca 
de l’habitatge, es tindran en compte de la següent manera a l’hora de determinar la renda disponible:  
 
DESPESES D’HABITATGE (lloguer o hipoteca):  
Fins a 200 €/mes: la renda disponible es redueix en la quantitat equivalent al 5% de la despesa d’habitatge.  
De 200 a 250 €/mes: la renda disponible es redueix en la quantitat equivalent al 10% de la despesa 
d’habitatge.  
De 250 a 300 €/mes: la renda disponible es redueix en la quantitat equivalent al 15% de la despesa 
d’habitatge.  
De 350 a 400 €/mes: la renda disponible es redueix en la quantitat equivalent al 20% de la despesa 
d’habitatge.  
A partir de 400 €/mes: la renda disponible es redueix en la quantitat equivalent al 25% de la despesa 
d’habitatge.  
 
5. Estalvis bancaris: (si se supera aquesta quantia no té dret al servei d’ajuda a domicili)  
1 persona: 19.300,00 €  
2 persones: 22.500,00 €  
A partir de 3 persones: 25.000,00 €  
 
Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 25.000 €, no es té dret al servei.  
 
6. Determinada la renda disponible, caldrà aplicar la quota corresponent als servei/s sol·licitat/s  
 
ESCALA RENDA DISPONIBLE APLICABLE AL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI  
 

Renda disponible mensual  Quota SAD  SAD €/ hora  

Fins a 18 €  Gratuït Gratuït  
De 18,01 € a 50 €  5% per hora  0,75 € per hora  
De 50,01 a 80 €  10% per hora  1,50 € per hora  
De 80,01 a 110 €  15% per hora  2,25 € per hora  
De 110,01 a 140 €  20% per hora  3,00 € per hora  
De 140,01 a 170 €  25% per hora  3,75 € per hora  
De 170,01 a 200 €  30% per hora  4,50 € per hora  
De 200,01 a 230 €  35% per hora  5,25 € per hora  
De 230,01 a 260 €  40% per hora  6,00 € per hora  
De 260,01 a 290€  45% per hora  6,75 € per hora  
De 290,01a 320 €  50% per hora  7,50 € per hora  
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De 320,01 a 350 €  55% per hora  8,25 € per hora  
De 350,01 a 380 €  60% per hora  9,00 € per hora  
De 380,01 a 410 €  65% per hora  9,75 € per hora  
De 410,01 a 440 €  70% per hora  10,50 € per hora  
de 440,01 a 470 € 75% per hora  11,25 € per hora 
de 470,01 a 500 € 80% per hora  12 € 
A partir de 500,01 €  No té dret al servei públic  

 
 
ESCALA RENDA DISPONIBLE APLICABLE AL SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES 
 
 
Renda disponible mensual Quota d'ajudes tècniques 

 
Fins a 50 € gratuït 
De 50,01 a 200 € 10 € al mes 
De 200,01 a 350 € 15 € al mes 
De 350,01 a 500 € 18€ al mes 
A partir de 500,01 No té dret al servei públic 

 
Normes comunes d'aplicació a la tarifa del servei d’ajut a domicili: 
 
A/ Si la renda disponible no arriba als 18 € al mes , la quota a abonar per l’usuari serà gratuïta 
 
B/ A criteri tècnic, el professional de serveis socials  podrà proposar una reducció , l'aportació mínima de la 
quota  o be la no aportació que pertoqui a l'usuari. 
 
C/ Actualització: Els preus unitaris i quotes mínimes així com els elements econòmics per determinar les 
tarifes a abonar pels usuaris, com ara les quantitats establertes com a mínim de subsistència i les seves 
variables: les escales referents a les despeses d’habitatge i l’escala de renda disponible podran ser 
actualitzades en virtut del corresponent acord en funció de les variacions dels costos que fonamenten la 
seva determinació, d’acord amb el que disposa art. 249 del ROAS. 
 
D/ En el servei d’ajudes tècniques: l’usuari col·laborarà en el cost del transport del material fins al seu 
domicili. La quota del transport inclou: el quilometratge i el preu de les hores de treball del personal de 
l’ortopèdia. La desinfecció del material i la recollida dels domicilis sempre anirà a càrrec de l’Ajuntament de 
Figueres. 
 
3.- SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 
La teleassistència és un servei públic que permet millorar l’autonomia de les persones grans que viuen o 
passen moltes hores soles. Aquest servei millora la qualitat de vida de les persones usuàries en oferir 
companyia i atenció permanent sempre que ho necessitin, les 24 hores dels 365 dies de l’any. 
 
El preu públic mensual del servei és de: 
6’08€ al mes més IVA per cada usuari. 
 
 


