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núm. 9623
AJUntAment de FiGUeres

Anunci de modificació de preus públics

número d’expedient : Sido2019001175 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 21 de novembre de 2019, va acordar modificar el preu públic número 1, relatiu 
al transport urbà, i el número 5, relatiu a l’entrada i d’altres serveis del Museu de l’empordà, de l’annex dels preus públics 
municipals amb efectes 1 de gener de 2020, inclòs, que restaran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa, 
quedant redactades de la forma següent:  

“1.preu pÚblic per a l’uTiliTZaciÓ del TranSporT col·lecTiu de perSoneS aMb auTobÚS (TranSporT 
urbÀ).

amb iVa

1. bitllet ordinari 1,30 €/bitllet

2. abonament ordinari de deu viatges (T-10) 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  (T-MenSual)

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 (T-TriMeSTral)

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 (T-SOCIAL)

2,00 €/abonament 
10 viatges

6. Pels usuaris del servei fins als 18 anys d’edat, empadronats al terme municipal de 
Figueres (T-MenorS)

0,00 €/viatge

7. pels usuaris amb escassa capacitat econòmica, el seu atorgament se subjectarà als requisits 
i al procediment que determini l’ajuntament de Figueres (T-Social reduÏda)

0,00 €/viatge

8. confecció/expedició i renovació de la targeta social, social reduïda, de menors, 
d’estudiants i d’acompanyants

16,75 €

9. Fiança per utilització de la targeta (tots els tipus) 4,15 € (sense IVA)

10. per a tot l’alumnat empadronat a Figueres, o a municipis amb conveni, que cursa estudis 
reglats oficials, sense límit d’edat (T-ESTUDIANT)  

0,00 €/viatge

11. per als acompanyants dels menors de 7 anys  i dels disminuïts físics o psíquics que superin 
el 65% de disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, tinguin un gran de 
disminució no inferior al 33% i reconeguda la mobilitat reduïda (T-ACOMPANYANT)”

0,00 €/viatge

(...)

“5. preu pÚblic per l’enTrada i d’alTreS SerVeiS del MuSeu de l’eMpordÀ:

a) drets d’entrada: 5,00 euros 

b) Tarifa reduïda: 2,50 euros, s’aplicarà a estudiants, carnet Jove, Tr3S c 
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Gratuïta per a menors de 18 anys, jubilats, aturats, parelles lingüístiques i amb l’entrada del Teatre-Museu dalí, membres de 
l’icoM, membres de l’associació de Museòlegs de catalunya

NOTA: L’accés a les exposicions temporals del Museu de l’Empordà serà gratuït.

La regidoria de Cultura  decidirà quins dies l’any es poden fer jornades de portes obertes a fi i efecte de promocionar l’oferta 
museística de la ciutat.

Prestació del servei fotogràfic i reproductor del Museu de l’Empordà

a) Per unitat documental sol·licitada corresponents als serveis de lloguer de reproduccions fotogràfiques i còpies dels 
objectes del fons del Museu de l’Empordà:        50,00 €

b) Fotocòpies simples de documents del Museu de l’empordà o de documents aportats pels particulars dels quals vulguin 
obtenir còpia:

1.1. per cada fotocòpia mida dina 4 una cara:  0,15 euros

1.2. per cada fotocòpia mida dina 3 una cara  0,20 euros

1.3. per cada fotocòpia mida dina 4 dos cares:  0,25 euros

1.4. per cada fotocòpia mida dina 3 dos cares:  0,30 euros

Condicions generals per a l’ús del document fotogràfic sol·licitat

1. el sol·licitant haurà d’enviar el document elaborat a tal efecte, degudament complimentat amb la petició del document 
fotogràfic requerit.

2. Els drets de publicació, exhibició, filmació o gravació per a qualsevol tipus de mitjans, són per a una única edició.

3. es farà constar juntament a cada imatge publicada la procedència de l’obra: Museu de l’empordà. Figueres.

4. Es farà constar en els crèdits fotogràfics l’origen amb la fórmula següent: (C) mE. Museu de l’Empordà, Figueres (Xavier 
Torner / Jordi puig)

5. El sol·licitant es compromet a enviar al servei fotogràfic del Museu de l’Empordà, dos exemplars de l’obra en la qual es 
publiquin les obres subministrades per aquest servei, que s’incorporaran al fons del Museu.

6. El sol·licitant es compromet a retornar les transparències o el material en suport digital llogades al servei fotogràfic del 
Museu de l’empordà dins el termini de tres mesos.

7. Queda prohibida la realització de duplicats i la cessió de transparències o el material en suport digital a tercers.

8. L’enviament de la documentació fotogràfica s’efectuarà per correu certificat o urgent un cop efectuat l’ingrés i tramesa la 
còpia del comprovant de l’abonament.

preus del servei educatiu del Museu de l’empordà

Visites comentades (amb guia o monitor concertat) i activitats educatives organitzades pel Museu de l’empordà, adreçades a 
centres educatius d’ensenyament o a grups concertats de fora de la comarca:

- Visita comentada al Museu o expos temporals, per grup d’adults (més de 15 persones)  40,00 €

- Visita comentada al Museu o expos temporals, reduït (jubilats, aturats...)   25,00 €

- Activitats educatives, per alumne              2,50 € per alumne

preus dels catàlegs editats pel Museu de l’empordà:

Segons la tipologia editorial del catàleg els preus tenen les escales següents.

 a) Catàlegs antics del museu (grocs)      5,00 €

 b) Catàlegs entre 10-50 pàgines    10,00 €

 c) Catàlegs entre 51-150 pàgines       15,00 €

 d) Catàlegs entre 151-200 pàgines       20,00 € 

 e) Catàlegs entre  201-300 pàgines       30,00 €

 f) Catàlegs de més de 300 pàgines                   35,00 €”
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així com en la mateixa sessió va acordar derogar el preu públic número 2, relatiu a  la contractació de comptadors d’aigua pel 
subministrament d’aigua potable, amb efectes a l’entrada en vigor de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials 
públiques no tributàries derivades de la prestació dels serveis de subministrament d’aigua potable, clavegueram i de recollida 
de residus, deixalleria, tractament i eliminació d’aquests. 

pel que d’acord amb els articles 47 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, i 45 de la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, es publica per la seva eficàcia i pel seu general coneixement. 
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos 
següents:

a) el de reposició, com a requisit previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que hagi dictat 
l’acord recorregut, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la publicació d’aquest edicte. S’entendrà 
desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut 
un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si de l’expedient resultessin altres 
interessats diferents del recurrent o si l’òrgan que ha de resoldre el recurs estimés adient examinar i resoldre qüestions no 
plantejades pels interessats, el termini del mes es computarà des del dia següent a aquell en què els interessats formulin les 
al.legacions o deixin transcórrer el termini per formular-les.

b) el contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos, comptats 
des del dia següent al de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis 
mesos comptats des del dia següent a aquell en què s’hagi produït l’acte pressumpte de desestimació del recurs per silenci 
administratiu.

c) Qualsevol altre que estimi procedent.

Figueres, 27 de novembre de 2019 

agnès lladó Saus 
alcaldessa 


