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Núm. 12130
AJUntAment de FiGUeres 

Anunci sobre l’aprovació definitiva dels preus públics per a l’any 2016 

Número d’expedient: sIDO2015002152

La Junta de Govern Local, en la sessió realitzada el dia 28 de setembre de 2015, actuant per delegació del Ple de l’ajuntament, 
va aprovar inicialment els preus públics municipals que han de regir a partir del dia 1 de gener de 2016, inclòs. L’expedient 
es va exposar a informació pública als efectes de la presentació d’al·legacions, reglamentacions i suggeriments sense que se 
n’hagin presentat, pel que l’acord ha assolit el caràcter de definitiu. 

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. 
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 que s’hagi produït l’acte pressumpte de desestimació del recurs per silenci 
administratiu. 
c) Qualsevol altre que estimi procedent.

D’acord amb els articles 47 de la 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 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú a continuació es publiquen els preus públics que entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2016, inclòs: 

aNNEX
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 així com els seus acompanyants (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 €
   
7. Pels usuaris amb escassa capacitat econòmica, el seu atorgament se subjectarà als requisits i al procediment que determini 

l’ajuntament de Figueres.  0,00 €
   
8. Confecció/expedició i renovació de la targeta social, de menors, d’estudiants i d’acompanyants. 16,75 €
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9. Fiança per utilització de la targeta social de menors i d’estudiants (sense IVa) 4,15 € (sense IVa)
10. Per a tot l’alumnat empadronat a Figueres o a municipis amb conveni, matriculat en estudis regulats i oficials fins a 25 

anys (T-EsTuDIaNTs) 0,00 €
11. Per als acompanyants dels menors fins a 7 anys (T-ACOMPANYANT) 0,00 €

2.P REu PÚBLIC PER CONTRaCTaCIÓ DE COMPTaDORs D’aIGua

1.1. a) Drets de contractació: 66,90 €/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: 39,98 €/unitat

 c) Reconnexió del subministrament: 59,70 €/unitat

1.2. QuaDREs TaRIFEs FIaNCEs CONTRaCTaCIÓ

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 €

    
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.

3. 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._ TELEassIsTÈNCIa 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 vindran determinades per l’aplicatiu econòmic establert a la calculadora 
elaborada pel Departament de Benestar social i Família de la Generalitat de Catalunya segons el criteris econòmics establerts 
per la Llei de la Dependència ( LaPaD)



Pàg. 224

Administració Local Ajuntaments

Núm. 249 – 29 de desembre de 2015

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: 16,00€/hora.

2._ PREus PÚBLICs PER aL sERVEI D’aJuDEs TÈCNIQuEs:
Preu màxim 18,00 € per mes.
Només serà objecte de tarifes:
_ Llits elèctrics
_ Grues
_ seient 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 2015 : 569’12 euros 
mensuals) i és va incrementant en un 35% a mesura que s’incrementen el nombre de
persones a la unitat familiar.
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 comptarà 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
De 18,01 € a 50 € 5% per hora 0,80 € per hora
De 50,01 a 80 € 10% per hora 1,60 € per hora
De 80,01 a 110 € 15% per hora 2,40 € per hora
De 110,01 a 140 € 20% per hora 3,20 € per hora
De 140,01 a 170 € 25% per hora 4,00 € per hora
De 170,01 a 200 € 30% per hora 4,80 € per hora
De 200,01 a 230 € 35% per hora 5,60 € per hora
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De 230,01 a 260 € 40% per hora 6,40 € per hora
De 260,01 a 290€ 45% per hora 7,20 € per hora
De 290,01a 320 € 50% per hora 8,00 € per hora
De 320,01 a 350 € 55% per hora 8,80 € per hora
De 350,01 a 380 € 60% per hora 9,60 € per hora
De 380,01 a 410 € 65% per hora 10,40 € per hora
De 410,01 a 440 € 70% per hora 11,20 € per hora
de 440,01 a 470 € 75% per hora 12,00 € per hora
de 470,01 a 500 € 80% per hora 12 ,80€ per hora

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 4% d’IVa per cada usuari.

4. PREu PÚBLIC PER a LEs PROVEs D’aCCÉs aLs EsTuDIs DE GRau PROFEssIONaL DE MÚsICa aL CONsERVaTORI 
MuNICIPaL DE MÚsICa DE FIGuEREs

Prova d’accés als estudis de grau professional de música..............................150 euros

Figueres, 16 de desembre de 2015 

Marta Felip Torres 
alcaldessa 


