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Ordinacions i reglaments
Ordinació
Ordinació del 23-12-2020 de preus públics del Comú d’Encamp per l’any 2021.
Vist l’article 80.2 de la Constitució del Principat d’Andorra.
Vista la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.
Vist l’article 5 de la Llei qualificada de competències dels comuns, del 4 de novembre del 1993.
Vista la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals.
Vist el Decret del 21 d’octubre de 2015, pel qual s’aprova el Reglament de recaptació dels tributs.
El Comú d’Encamp en la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 23 de desembre de 2020 ha aprovat la següent:

Ordinació de preus públics del Comú d’Encamp per l’any 2021
Índex
Títol I. Disposicions generals
Títol II. Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del subsòl,
sòl o vol d’un bé de domini públic comunal
Títol III. Preus públics per a la prestació de serveis
Títol IV. Preus públics per a la prestació de serveis administratius
Títol V. Recaptació en període voluntari i executiu
Títol VI. Règim d’infraccions i sancions
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Definició
Són preus públics les contraprestacions exigides pel Comú per la realització de serveis o activitats en què
concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Que es tracti de la utilització d’un bé de domini públic.
b) Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària.
c) Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència.

Comú d’Encamp

Article 2. Obligats al pagament
1. Els obligats al pagament dels preus públics comunals són les persones físiques o jurídiques que es
beneficien de la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl o vol d’un bé de domini públic
comunal; o per la prestació de serveis administratius.
2. També tenen la mateixa consideració, les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats
o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada.
Article 3. Aplicació i gestió
1. El Comú estableix i modifica mitjançant ordinació els preus públics dels serveis que ofereix.
2. El Comú gestiona directament el cobrament dels preus públics.
3. Els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per
via de constrenyiment, segons el procediment establert a l’Ordinació tributària comunal.
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4. El pagament és exigible des de l’inici de la prestació del servei o del lliurament de l’autorització. Tanmateix
es poden exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització dels serveis. En aquest cas, si el servei
no s’arriba a prestar per motius no imputables al sol·licitant, el Comú ha de retornar l’import juntament
amb els interessos corresponents.
5. El Comú pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament dels preus públics, les declaracions
o aportacions d’informació que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents als
serveis que calguin per a l’aplicació de les tarifes.
6. El Comú pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del
servei quan les persones obligades al pagament incompleixin l’obligació d’aportar declaracions o les dades
sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici
d’exigir els pagaments i interessos de demora acreditats.
Article 4. Import
1. L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost del servei que
es presta i tenint en compte el preu de mercat que correspongui per l’aprofitament d’aquest servei per
part de la persona sol·licitant.
2. Tanmateix, quan per raons de política social ho aconselli i es justifiqui, es podran establir preus públics
per sota del cost dels serveis prestats.
3. Les propostes per a l’establiment o modificació dels imports dels preus públics que s’exigeixin han d’anar
acompanyades d’una memòria que en motivi i justifiqui la quantia.
Article 5. Formes de pagament
Com a norma general, el pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines del Comú. Els preus
públics de tracte successiu seran facturats mitjançant càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament o bé per ingrés efectiu a les oficines del Comú.
Article 6. Responsabilitats
Les accions i les omissions, tant intencionades com culposes, que ocasionen, directament o indirectament,
perjudici econòmic a les finances del Comú d’Encamp determinen l’exigència de responsabilitat civil, penal
i administrativa segons els casos.

Títol II. Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial
degudament autoritzat del subsòl, sòl o vol d’un bé de domini públic
comunal.
Capítol I. Ocupació del referit domini públic mitjançant rètols
Article 7. Rètols
1. Constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació a la parròquia d’Encamp de rètols anunciants, a aquelles persones físiques o jurídiques titulars d’una autorització de radicació d’activitats comercials,
empresarials o professionals, al terme de la parròquia d’Encamp.
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2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció tarifes
Rètol indicador 1 cara
Rètol indicador 2 cares
Rètol publicitari

Descripció

Import

mínim superfície 1 m2 màxim
superfície 30 m2

Fins 2 m2
De 2 a 10 m2
De 10 m2 a 30m2

16,63 euros
27,29 euros
14,75 euros/m2
18,60 euros/m2
24,70 euros/m2

En el moment de sol·licitar l’autorització s’ha de satisfer el preu de 23,60 euros.
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3. El pagament de l’import del rètol és anyal i merita el primer dia de l’any natural, o bé el dia de la resolució.
4. En cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic merita a la data de la resolució. En aquest cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per
finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.
5. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp, en els casos de
primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària
legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.
6. Els altres aspectes relatius a la instal·lació de rètols estan regulats per l’Ordinació de rètols indicadors i
publicitaris vigent.

Capítol II. Ocupació del referit domini públic mitjançant la instal·lació de tanques
d’obres, instal·lació temporal de grues i/o maquinària
Article 8. Ocupació de la via pública
1. Constitueix el fet generador l’autorització d’ocupació per la via pública per a la col·locació de tanques
d’obra i/o per la treta de neu, instal·lació temporal de grues i/o maquinària.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció tarifes
Ocupació per material d’obra (1r any)
Tanca d’obra
Ocupació per material d’obra (>1 any)
Grua fixa d’obra
Grua fixa magatzem
Tanques mòbils
Tanques per treta de neu
Regulació circulació
Grues mòbils i camions càrrega i descàrrega
Contenidors/sacs de runa

Import
0,62 euros / m2 / dia
0,62 euros / ml / dia
1,60 euros / m2 / dia
2,21 euros / dia (1)
0,83 euros / dia
6,23 euros / tanca / dia
Gratuït les primeres 48 hores
6,20 euros / tanca / dia passades les 48 hores després de la darrera nevada
29,87 euros / agent / hora
24,31 euros /dia
8,29 euros /dia contenidors
3,14 euros /dia sacs de runa
10,35 euros /hora
103,43 euros /dia

Tancament de carrers, inferior a 5 hores
Tancament de carrers, superior a 5 hores

(1) També s’hi afegeix el cost d’ocupació de la via pública.
3. El preu públic per a l’autorització d’emplaçament de tanques d’obra, instal·lació temporal de grues i/o
maquinària merita el dia de l’autorització, i el pagament de l’import es realitza en el moment del lliurament
de l’autorització.

Comú d’Encamp

4. Totes les ocupacions de via pública, que estaran condicionades a la climatologia, es sol·licitaran amb una
antelació de 48 hores, exceptuant els casos d’urgència i s’autoritzaran pel Servei de Circulació Comunal,
d’acord amb el procediment comunal establert.
5. Excepcionalment, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten qualsevol autorització d’ocupació del
domini públic previstes en aquest article i les quals estiguin associades a una sol·licitud de llicència urbanística d’obra menor es beneficiaran de l’exoneració del 50% del seu import, sempre que acreditin haver
estat beneficiàries del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència
energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables atorgats pel Govern d’Andorra.
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Capítol III. Ocupació del referit domini públic per la realització de rases
Article 9. Rases
1. Constitueix el fet generador l’autorització de demanda de rasa en terreny de domini públic comunal, que
s’haurà d’obtenir d’acord amb el procediment comunal establert.
2. A l’inici de l’execució d’una obra d’excavació és obligatori senyalitzar degudament la zona de treballs i
mantenir la senyalització en bon estat en el transcurs de la durada de la construcció, tal i com disposa el
Manual de senyalització temporal dels obstacles i les obres a la via pública vigent.
3. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Les rases s’abonaran per metre lineal i dia de treball, segons la fórmula següent:
• Import a abonar = ml de rasa *18,74 euros / ml + número de dies de treball *16,15 euros / dia.
• El mínim a abonar són 89,50 euros.
4. El preu públic per la realització d’una rasa merita el dia de l’autorització, i el pagament de l’import es
realitza en el moment del lliurament de l’autorització.

Capítol IV. Dipòsit comunal de vehicles
Article 10. Dipòsit comunal de vehicles
1. Constitueix el fet generador el dipòsit del vehicle retirat de la via pública a l’aparcament comunal, per
part del Servei de Circulació.
2. Estan obligades al pagament les persones físiques o jurídiques propietàries del vehicle retirat.
3. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció tarifes
Pupil·latge 1r dia
Pupil·latge del 2n al 5è dia
Pupil·latge a partir del 5è dia (preu mensual)

Import
gratuït
19,57 euros / dia
100,34 euros / mes

4. Al lliurament del vehicle s’ha de fer efectiva la taxa sobre el servei de grua de circulació per la retirada del
vehicle, per la immobilització i pel dipòsit equivalent a les denúncies imposades pel fet generador de la retirada.
Article 11. Desballestament de vehicles
1. Constitueix el fet generador el desballestament del vehicle.
2. Estan obligades al pagament les persones físiques o jurídiques propietàries del vehicle que sol·licitin el
servei de desballestament.
3. Tarifes:

Comú d’Encamp

Descripció
Turisme i/o moto
Furgoneta < 3,5 tones
Vehicles més grans de 3,5 tones i remolcs tipus caravanes (caldrà afegir al preu de la tarifa les
despeses originades per la retirada fins al seu desballestament)

Import
62,07 euros
103,43 euros
155,15 euros

4. El pagament d’aquest preu públic es realitza en el moment del lliurament de l’autorització.
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Capítol V. Aparcaments, reserves d’estacionament a la via pública i guals
Article 12. Aparcaments d’Encamp
1. Aparcaments verticals amb barreres d’Encamp
1.1 Tarifes horàries:
Descripció
Primera 1/2 hora
Fracció horària de 15 minuts
Fracció horària de 30 minuts
Fracció horària de 45 minuts
Fracció horària de 60 minuts
Tarifa horària de 12 a 24 hores
Tarifa horària de 8 h a 20 h
(Només l’aparcament del Funicamp)
Tarifa nocturna de 22 h a 8 h

Import
Gratuïta
0,57 euros
1.15 euros
1.72 euros
2.30 euros
27.56 euros
4,78 euros
5.55 euros

1.2 Tiquets d’abonaments:
Descripció
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
7 dies
15 dies
30 dies

Import
31,50 euros
41,50 euros
51,50 euros
61,50 euros
71,50 euros
81,50 euros
95 euros
105 euros

1.3 Contractes d’abonaments:
Descripció
Contracte vehicle 24 h
Contracte moto 24 h
Contracte vehicle diürn de 7 h a 21 h
Contracte vehicle nocturn de 20 h a 9 h
Contracte caravana i autocaravana 24 h
(Només aparcament del Funicamp)

Import mensual
73,73 euros
36,81 euros
46,13 euros
27,75 euros
106,58 euros

El preu per a l’adquisició de la targeta d’accés queda fixat en 5 euros.
2. Aparcaments horitzontals amb barreres d’Encamp

Comú d’Encamp

2.1 Tarifes horàries i fraccions:
Descripció
Primera 1/2 hora
Fracció horària de 15 minuts
Fracció horària de 30 minuts
Fracció horària de 45 minuts
Fracció horària de 60 minuts
Tarifa horària de 12 a 24 hores
Tarifa horària nocturna de 22.00 h a 8.00 h

Import
Gratuïta
0,33 euros
0,67 euros
1 euros
1,34 euros
16,08 euros
3,68 euros
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2.2. Tiquets d’abonaments:
Descripció
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
7 dies
15 dies
30 dies

Import
21 euros
27,50 euros
34 euros
40,50 euros
47 euros
53,50 euros
65 euros
78 euros

2.3 Contractes d’abonaments:
Descripció
Contracte vehicle 24 h
Contracte vehicle diürn de 7 h a 21 h
Contracte vehicle nocturn de 20 h a 9 h

Import mensual
36,81 euros
23,01 euros
13,79 euros

El preu per a l’adquisició de la targeta d’accés queda fixat en 5 euros.
3. Vehicles especials (1) a l’aparcament de Terres Primeres Dalt
3.1. Tarifes horàries i fraccions:
Descripció
Primera 1/2 hora
Fracció horària de 15 minuts
Fracció horària de 30 minuts
Fracció horària de 45 minuts
Fracció horària de 60 minuts
Tarifa horària de 12 a 24 hores

Import
Gratuïta
0,72 euros
1.44 euros
2,15 euros
2.87 euros
34.45 euros

3.2 Contractes d’abonaments (1):
Descripció
Contracte caravanes i autocaravanes 24 h
Contracte camions i autobusos 24 h
Contracte furgoneta de menys de 6m de llargada
Contracte furgoneta de més de 6m de llargada

Import mensual
92,01 euros
161,83 euros
36,81 euros
44,17 euros

(1) Aparcament destinat a camions i autocars amb PMA superior a 6.000 Kg, així com per autocaravanes, caravanes i furgonetes.
Tanmateix s’autoritza l’entrada a altres vehicles o remolc amb unes característiques (llargada, pes, alçada,
carrosseria) que facin aconsellable l’estacionament en aquest aparcament.

Comú d’Encamp

Els autocars que prestin serveis als clients allotjats en els hotels de la parròquia d’Encamp, es podran beneficiar d’un 50% de descompte de l’import total sobre la tarifa de 24h.
4. Autocaravanes, caravanes i furgonetes (màxim 6 metres) en l’aparcament de Prada de Moles:
Descripció
Contracte caravanes i autocaravanes 24 h
Contracte furgoneta de menys de 6m de llargada

Import mensual
92,01 euros
36,81 euros

5. Les entitats esportives i les societats anònimes amb objecte esportiu (SAOE) gaudiran d’un 50% de descompte en els contractes d’abonament de vehicles en la tarifa diürna (de 7 h a 21 h) en els aparcaments
dels Arínsols, Complex, Funicamp i Prada de Moles.
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6. En cas de sortir d’un aparcament amb barreres sense haver abonat el temps d’estacionament la sanció
és de 42,59 euros, per dia d’estacionament.
7. Targeta moneder (E-PARQ) pels aparcaments d’Encamp
7.1 Condicions de venda
El preu per a l’adquisició de la targeta queda fixat en 5 euros i la recarrega s’efectua als caixers automàtics
dels aparcaments.
7.2 Tarifes i fraccions E-PARQ
En realitzar el pagament amb la targeta moneder E-PARQ comportarà un 50% de descompte en totes les tarifes
horàries i fraccions i la primera hora gratuïta als aparcaments verticals i horitzontals amb barreres d’Encamp,
habilitats per l’ús de la targeta E-PARQ, excepte en la tarifa horària de 8 h a 20 h de l’aparcament del Funicamp.
8. Aparcament vertical del Pas de la Casa (planta 0)
8.1 Contractes mensuals aparcament vertical del Pas:
Tipus de contracte
Contracte camió i autocar 24 h
Parcel·la 30 m2

Import
161,83 euros
209,64 euros

9. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp, en els casos de
primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària
legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions successives.
10. En els aparcaments amb barreres, el Comú podrà establir contractes d’abonament sempre que hi hagi
disponibilitat de places; en cas contrari, el sol·licitant s’inscriurà en una llista d’espera.
Article 13. Zones blaves i verdes
1. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Zona
Zona Blava A

Comú d’Encamp

Zona Blava B

Zona verda C

Lloc / carrers
- Av. de Joan Martí
- Av. de François Mitterrand.
- Carrer de la Vena
- Carrer Mirador d’Encamp
- Carrer Riu Blanc
- Carrer Sant Miquel
- Carrer d’Engolasters
- Carrer René Baulard
- Carrer 14 de Març
- Carrer Bellavista
- Carrer dels Avellaners
- Carrer dels Ajustants
- Carrer de la Palanca
- Carretera dels Cortals
- Av. Príncep de Benlloch
- Carrer del Solà
- Carrer del Pedral
- Carrer de les Arribes
- Carrer Pas de la Casa
- Carrer de la Valireta
- Carrer Hort de Godí
- Carrer del Doro
- Carretera de Vila
- Carretera general número 2 (Ràdio Andorra)
- Carrer del Riu Aixec
-Carrer Ciutat Pubilla de la Sardana
La zona verda compren els aparcaments amb
parquímetres, inclòs la zona de Pardines

Import / hora

Import mínim 15 minuts

0,85 euros/hora

0,20 euros

0,60 euros/hora

0,15 euros

0,45 euros/hora

0,10 euros
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2. L’horari de les zones d’aparcament queda establert de la manera següent:
Zona

Horari

Blava “A” i “B”

De 9 h a 13 h i de 15 h a 20 h (de dilluns a divendres)

Verda “C”

De 9 h a 13 h i de 15 h a 20 h (de dilluns a diumenge)

Dies exempts de pagament
1 de gener
14 de març
8 de setembre
25 de desembre
1 de gener
14 de març
8 de setembre
25 de desembre

3. El pagament de l’import s’ha de satisfer immediatament després d’estacionar el vehicle en els aparells
expenedors habilitats. El rebut que facilita el parquímetre s’ha de col·locar en un lloc visible del vehicle.
4. La sanció per manca de tiquet de parquímetre és de 15,40 euros, i per tiquet caducat és de 7,70 euros.
5. El preu de l’anul·lació de la sanció per manca de tiquet de parquímetre és de 5,10 euros, i es pot realitzar
directament als aparells expenedors.
6. Targeta moneder (E-PARQ) per les zones blaves i verdes d’Encamp.
6.1 Condicions de venda
El preu per a l’adquisició de la targeta queda fixat en 5 euros i la recàrrega s’efectua als parquímetres.
6.2 Tarifes i fraccions E-PARQ
En realitzar el pagament amb la targeta moneder E-PARQ comportarà un 50% de descompte en totes les
tarifes horàries i fraccions de les zones blaves i verdes d’Encamp.
7. Vinyeta d’estacionament.
Aparcament en zones d’estacionament regulat per parquímetres en les zones blaves B i en les zones verdes C.
7.1 Fet generador
Constitueix el fet generador la utilització de zones d’estacionament regulat en espais públics durant els
horaris de 9 a 13 i de 15 a 20 hores, de dilluns a divendres (zona B), i les zones d’estacionament d’aparcaments amb parquímetre, durant els horaris de 9 a 13 i de 15 a 20 hores, de dilluns a diumenge (zona C).
Fora d’aquests horaris, caps de setmana (excepte la zona C) i festius, la zona serà de lliure estacionament.
7.2 Imports
a) Regularització de la vinyeta, únicament en zones blaves B i en les zones verdes C, per tant no aplicable
en les zones blaves d’alta rotació, zona blava A.
b) Abonament per l’any i semestral en zones blaves B i les zones verdes C:

Comú d’Encamp

Descripció abonament
Adquisició començament de l’any
Adquisició de l’1 de gener fins el 30 de juny
Adquisició de l’1 de juliol fins el 31 de desembre
Pèrdua de la vinyeta d’estacionament.

Import
306 euros
178,50 euros
178,50 euros
20,40 euros

En cas que la vinyeta es lliuri després del començament de l’any o semestres, el preu es calcula proporcionalment al nombre dels mesos naturals que restin per finalitzar l’any o els semestres, incloent el de la
data en què s’ha lliurat la vinyeta.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 155

9/31

30 de desembre del 2020

7.3 Condicions d’ús
7.3.1 La vinyeta d’estacionament es col·locarà en el vidre del davant sense disminuir la visibilitat del conductor per tal que es pugui comprovar des de l’exterior. Aquesta vinyeta serà proporcionada pel Servei de
Circulació, i servirà per a l’estacionament del vehicle sense la necessitat de treure un tiquet del parquímetre.
El fet de no disposar d’estacionaments disponibles, no donarà lloc a cap reclamació per part de l’usuari
de la vinyeta.
7.3.2 La vinyeta d’estacionament donarà dret al seu usuari a l’estacionament en les zones B i C.
• La zona blava B i zona verda C d’Encamp compren els següents carrers secundaris i aparcaments amb
parquímetres segons el quadre següent:

Comú d’Encamp

Lloc / carrers
Carrer de la Vena
Carrer Mirador d’Encamp
Carrer Riu Blanc
Carrer d’Engolasters
Carrer 14 de Març
Carrer Bellavista
Carrer Ciutat Pubilla de la Sardana
Carrer Riu Aixec
Aparcament Prat de les Bons
Aparcament del Riu Aixec
Carrer dels Avellaners
Carrer dels Ajustants
Carrer de la Palanca
Aparcament de les Feixes del Funicamp
Carretera dels Cortals
Aparcament de les Pardines
Avinguda Príncep Benlloch
Carrer del Solà
Carrer del Pedral
Carrer de les Arribes
Carrer Pas de la Casa
Carrer de la Valireta
Aparcament Prat del Baró
Carrer René Baulard
Carrer Hort de Godí
Carrer del Doro
Carretera de Vila
Aparcament de Riberaigües
Carretera general número 2 (Ràdio Andorra)
7.3.3 El propietari/a del vehicle que disposi de la vinyeta d’estacionament, haurà de respectar les normes
d’estacionament i no podrà romandre estacionat en la mateixa plaça més de 48 hores, d’acord amb el que
disposa l’article 7.4 b de l’Ordinació de Medi Ambient i Via Pública.
7.3.4 La vinyeta numerada que facilitarà el Comú, és intransferible per a un altre vehicle.
7.4 Sancions
El fet de no disposar de la vinyeta regularitzada, donarà lloc a la imposició de la sanció corresponent per
manca de tiquet de parquímetre, d’acord amb el que disposa el punt 4 d’aquest article.
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L’estacionament al mateix lloc de la via pública durant més de 48 hores seguides, donarà lloc a la imposició
de la sanció establerta en l’Ordinació de Medi Ambient i Via Pública.
En tot cas, els propietaris dels vehicles estacionats, tot i que disposin de la vinyeta d’estacionament regularitzada, a requeriment del Comú d’Encamp, sempre que concorrin raons d’interès públic i/o per causes
de força major, estaran obligats a retirar els vehicles i deixar lliure la zona blava i zona verda, en el termini
màxim de 24 hores comptats des de la data de la notificació. En cas que els vehicles no siguin retirats,
podran ésser retirats pel Servei de Circulació i traslladats al dipòsit comunal. Les despeses de trasllat i
pupil·latge corresponents, seran a càrrec dels propietaris dels vehicles, que hauran de ser abonades en el
moment del seu lliurament.
Article 14. Reserves d’estacionament
1. Constitueix el fet generador l’autorització per a la reserva d’espai d’estacionament a la via pública davant
d’establiments d’hoteleria, apartaments turístics, empreses de transport de cabdals i benzineres, per facilitar
la càrrega i descàrrega, havent de tenir l’autorització escrita del propietari de l’immoble o del terreny afectat.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció tarifes
Reserves d’estacionament
Manteniment de la senyalització Horitzontal

Import anyal
Preu únic inicial
63,31 euros / ml Tarifa placa 45,94 euros + 92 euros senyalització = 137,94 euros
4,17 euros / ml

En el moment de sol·licitar l’autorització s’ha de satisfer el preu de 23,60 euros.
No s’autoritzaran reserves d’estacionament inferiors a 5 metres lineals ni tampoc superiors a 15 metres
lineals.
3. El pagament de l’import per reserves d’estacionament és anyal i merita el primer dia de l’any natural, o
bé el dia en què s’obté l’autorització.
En cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic merita a la data d’inici de l’activitat. En aquest cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per
finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.
El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp, en els casos de
primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària
legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.
Article 15. Guals
1. Constitueix el fet generador l’autorització de reserva de l’espai a la via pública per facilitar l’entrada i sortida de vehicles a immobles, magatzems de mercaderies i terrenys en general. La longitud mínima del gual
serà de 3 metres per entrada i sortida de vehicles i de 1,50 metres en el cas de magatzems de mercaderies.
La persona que sol·licita el gual haurà de tenir l’autorització escrita del propietari de l’immoble o del terreny.
En cas de defunció del titular del gual, la persona interessada haurà de sol·licitar el canvi o l’anul·lació del
mateix.

Comú d’Encamp

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció tarifes
Gual
Manteniment de la senyalització horitzontal

Import anyal
127 euros
10,35 euros

Preu únic inicial
Tarifa placa 45,94 euros + 45,94 euros senyalització = 91,88 euros

En el moment de sol·licitar l’autorització s’ha de satisfer el preu de 23,60 euros.
3. El pagament de l’import pel gual és anyal i merita el primer dia de l’any natural, o bé el dia en què s’obté
l’autorització de gual. En el cas que no se satisfaci l’import del gual, el Comú es reserva el dret de retirar la
senyalització corresponent.
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En cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic merita a la data d’inici de l’activitat. En aquest cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per
finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.
El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp, en els casos de
primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària
legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Capítol VI. Ocupació del referit domini públic mitjançant la instal·lació temporal de
terrasses, i ús de l’espai de les voravies i altres llocs del domini públic comunal
Article 16. Terrasses
1. Constitueix el fet generador l’autorització de reserva de l’espai a la via pública per a la instal·lació temporal
de terrasses en establiments de restauració.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Categoria*
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a categoria

Import / m2 / temporada
46 euros
34,60 euros
28,65 euros
23,10 euros

* Aquestes categories estan establertes en l’article 35 de l’Ordinació Tributària Comunal
En els casos de terrasses permanents el preu públic a pagar és l’equivalent a 2 temporades.
3. L’import del preu públic per a la instal·lació de terrasses merita en el moment de la presentació de la
sol·licitud de la instal·lació i el seu pagament es realitzarà en aquest acte a les oficines del Comú d’Encamp.
Posteriorment es realitzarà la corresponent verificació per part dels tècnics del Comú, sobre les superfícies
sol·licitades i si escau, es regularitzarà l’import abonat.
Els altres aspectes relatius a la instal·lació temporal de terrasses estan regulats a l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses vigent.
Article 17. Fires, atraccions i parades
1. Constitueix el fet generador l’autorització d’ocupació de la via pública per a poder instal·lar temporalment
fires, atraccions i parades. Es regeixen pel que estableix el Reglament general relatiu a fires, atraccions i
parades.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:

Comú d’Encamp

Categoria
A
B
C

Superfície
fins a 10 m2
de 11 m2 a 50 m2
més de 50 m2

Import / m2 / dia
Encamp
Pas de la Casa
1,20 euros
0,60 euros
0,95 euros
0,45 euros
0,60 euros
0,30 euros

3. L’import del preu públic per l’ocupació de la via pública per poder instal·lar temporalment fires, atraccions i parades merita en el moment de l’autorització de la instal·lació i el pagament es realitza a la data del
lliurament de l’autorització a les oficines del Comú d’Encamp.
4. Queden exempts del pagament d’aquest preu públic la instal·lació de fires, atraccions i parades dutes a
terme per entitats sense ànim de lucre i/o que siguin considerades d’interès general pel Comú.
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Capítol VII. Recollida de residus
Article 18. Recollida i gestió de residus
1. Constitueix el fet generador la utilització del servei comunal de recollida de residus per part de persones,
físiques o jurídiques, titulars d’una activitat comercial, empresarial o professional.
2. L’import d’aquest preu públic es calcula segons la necessitat d’intervenció de recursos humans i maquinària comunal i segons la naturalesa dels residus a gestionar.
3. Els imports dels preus públics d’intervenció d’oficials, operaris i maquinària comunal són els regulats a
l’article 38, d’aquesta mateixa ordinació.
4. Els imports de gestió dels residus queden fixats de la manera següent:
Residu

Import unitari
800 euros / m3
70 euros / m3
150 euros / m3
60 euros / m3
90 euros / m3

Amiant
Plàstics
Residus industrials
Residus verds
Runa

5. El preu públic per a la utilització del servei comunal de recollida de
residus merita el dia de la sol·licitud, i el pagament del seu import es realitza en el moment de la prestació
del servei.

Capítol VIII. Abocador de terres inertes
Article 19. Utilització del servei d’abocador
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei d’abocador comunal per dipositar materials autoritzats.
2. L’import d’aquest preu públic, per l’abocador del Maià, queda fixat de la manera següent:
Descripció

Import unitari
7,35 euros / tona
6,35 euros / tona
4,10 euros / tona

Fins a 10.000 tones
De 10.000 a 200.000 tones
Més de 200.000 tones

3. El preu públic per la prestació del servei d’abocador merita en el moment de procedir a l’abocament de
materials autoritzats i el pagament de l’import es realitza en el moment de sol·licitar la prestació del servei,
mitjançant una transferència bancària al compte del Comú d’Encamp.

Capítol IX. Serveis de cementiri
Article 20. Lloguer i venda de nínxols i altres serveis
1. Constitueix el fet generador l’adquisició o lloguer de nínxols.

Comú d’Encamp

2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció
Venda d’una columna de 6 nínxols
Venda d’una columna de 5 nínxols
Venda dels nínxols núm. 1 i núm. 2 (s’han de comprar conjuntament)
Venda dels nínxols núm. 3 i núm. 4 (si es compren conjuntament)
Venda del nínxol núm. 3
Venda del nínxol núm. 4
Venda del nínxol núm. 5
Venda del nínxol núm. 6

Import
5.886,45 euros
5.217,80 euros
3.012 euros
2.008 euros
1.204,80 euros
1.154,60 euros
803,20 euros
602,40 euros
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Lloguer 1 nínxol (6 anys) /*(1)
Inhumació
Exhumació i trasllat
Venda d’un columbari
Lloguer contenidors d’urnes cineràries (6 anys) /*(1)

574,50 euros
200,80 euros
251 euros
803,20 euros
390,80 euros

*(1) lloguer i manteniment, 6 anys prorrogables.
3. Els nínxols núm. 5 i núm. 6 de totes les columnes del bloc I passen a ser d’ús exclusiu de lloguer. La resta
de nínxols d’aquest bloc estan destinats a la venda.
4. El pagament de l’import per la prestació del servei merita en el moment de l’adquisició o inici del lloguer.
En el cas de lloguer, el pagament de l’import s’efectua anualment.
El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp, en els casos
d’adquisicions o inici del lloguer; i per les tarifes anuals del lloguer, el pagament s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

Capítol X. Ocupació temporal de terreny de domini públic comunal mitjançant
dipòsit de terres, el dipòsit de material d’obra i el dipòsit de maquinària
Article 21. Dipòsit temporal de terres
1. Constitueix el fet generador l’ocupació temporal de terreny de domini públic comunal per dipositar-hi
terres.
2. L’ocupació ha d’estar degudament autoritzada pel Comú d’Encamp, prèvia demanda de l’interessat mitjançant la presentació d’una sol·licitud al servei de tràmits del Comú d’Encamp.
3. L’import d’aquest preu públic queda fixat en 2,35 euros per metre quadrat i per mes.
4. El preu públic pel dipòsit temporal de terres en terreny comunal, merita el dia de la resolució favorable
i el pagament de l’import es realitza en el moment de recollir l’autorització.
5. En finalitzar l’ocupació, el terreny comunal s’ha de retornar en les mateixes condicions que a l’inici de la
seva utilització.
6. En cas que l’ocupació temporal pel dipòsit de terres es realitzi sense haver sol·licitat la corresponent autorització, s’exigirà el pagament d’aquest preu públic, i es fixarà la meritació en el dia en què els serveis del
Comú d’Encamp n’hagin advertit l’existència. Aquesta circumstància no eximeix al beneficiari de l’ocupació
de sol·licitar l’esmentada autorització administrativa.
Article 22. Dipòsit temporal de material d’obra i maquinària
1. Constitueix el fet generador l’ocupació temporal de terreny de domini públic comunal per dipositar-hi
material d’obra i/o maquinària.
2. L’ocupació ha d’estar degudament autoritzada pel Comú d’Encamp, prèvia demanda de l’interessat mitjançant la presentació d’una sol·licitud al servei de tràmits del Comú d’Encamp.

Comú d’Encamp

3. L’import d’aquest preu públic queda fixat en 2,35 euros per metre quadrat i per mes.
4. El preu públic pel dipòsit temporal de material d’obra i/o maquinària en terreny comunal, merita el dia
de la resolució i el pagament de l’import es realitza en el moment de recollir la resolució.
5. En finalitzar l’ocupació, el terreny comunal s’ha de retornar en les mateixes condicions que a l’inici de la
seva utilització.
6. En cas que l’ocupació temporal pel dipòsit de material d’obra i/o maquinària es realitzi sense haver sol·
licitat la corresponent autorització, s’exigirà el pagament d’aquest preu públic, i es fixarà la meritació en el
dia en què els serveis del Comú d’Encamp n’hagin advertit l’existència. Aquesta circumstància no eximeix
al beneficiari de l’ocupació de sol·licitar l’esmentada autorització administrativa.
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Capítol XI. Ocupació de terreny de domini públic comunal mitjançant el vol de línies
aèries elèctriques d’alta tensió inferiors a 220 kV
Article 23. Vol de línies aèries elèctriques d’alta tensió inferiors a 220 kV
1. Constitueix el fet generador l’ocupació de terreny de domini públic comunal mitjançant el vol de línies
aèries elèctriques d’alta tensió inferiors a 220 kV.
2. L’ocupació ha d’estar degudament autoritzada pel Comú d’Encamp, prèvia demanda de l’interessat mitjançant la presentació d’una sol·licitud al servei de tràmits del Comú d’Encamp.
3. L’import d’aquest preu públic queda fixat en 1,30 euros per metre lineal i per any.
4. Aquest preu públic merita el dia de la resolució favorable i el pagament de l’import es realitza en el moment de recollir l’autorització.
5. En cas que l’ocupació es realitzi sense haver sol·licitat la corresponent autorització, s’exigirà el pagament d’aquest
preu públic, i es fixarà la meritació en el dia en què els serveis del Comú d’Encamp n’hagin advertit l’existència.
Aquesta circumstància no eximeix al beneficiari de l’ocupació de sol·licitar l’esmentada autorització administrativa.

Capítol XII. Ocupació de terreny de domini públic comunal mitjançant la instal·lació
de pilones pel suport de línies aèries elèctriques d’alta tensió inferiors a 220 kV
Article 24. Instal·lació de pilones pel suport de línies aèries elèctriques d’alta tensió inferiors a 220 kV
1. Constitueix el fet generador l’ocupació de terreny de domini públic comunal mitjançant la instal·lació de
pilones pel suport de línies aèries elèctriques d’alta tensió inferiors a 220 kV.
2. L’ocupació ha d’estar degudament autoritzada per el Comú d’Encamp, prèvia demanda de l’interessat
mitjançant la presentació d’una sol·licitud als serveis de tràmits del Comú d’Encamp.
3. L’import d’aquest preu públic queda fixat en 1.870 euros per pilona i per any.
4. Aquest preu públic merita el dia de la resolució favorable i el pagament de l’import es realitza en el moment de recollir l’autorització.
5. En cas que l’ocupació es realitzi sense haver sol·licitat la corresponent autorització, s’exigirà el pagament
d’aquest preu públic, i es fixarà la meritació en el dia en què els serveis del Comú d’Encamp n’hagin advertit l’existència. Aquesta circumstància no eximeix al beneficiari de l’ocupació de sol·licitar l’esmentada
autorització administrativa.

Capítol XIII. Altres ocupacions temporals de terreny de domini públic comunal
Article 25. Altres ocupacions temporals
1. Constitueix el fet generador l’ocupació temporal de terreny de domini públic comunal per a desenvolupar-hi una activitat comercial, així com, per qualsevol altra finalitat que les descrites en el Títol II d’aquesta
Ordinació de preus públics.
2. L’ocupació ha d’estar degudament autoritzada pel Comú d’Encamp, prèvia demanda de l’interessat mitjançant la presentació d’una sol·licitud al servei de tràmits del Comú d’Encamp.

Comú d’Encamp

L’activitat comercial objecte de l’ocupació temporal, haurà d’estar donada d’alta a la parròquia d’Encamp.
3. L’import d’aquest preu públic queda fixat en 5 euros per metre quadrat i per mes.
4. El preu públic per l’ocupació temporal de terreny de domini públic comunal merita el dia de la resolució
favorable i el pagament de l’import es realitza en el moment de recollir l’autorització.
5. En finalitzar l’ocupació, el terreny comunal s’ha de retornar en les mateixes condicions que a l’inici de la
seva utilització.
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6. En cas que l’ocupació temporal de terreny de domini públic comunal es realitzi sense haver sol·licitat la
corresponent autorització, s’exigirà el pagament d’aquest preu públic, i es fixarà la meritació en el dia en què
els serveis del Comú d’Encamp n’hagin advertit l’existència. Aquesta circumstància no eximeix al beneficiari
de l’ocupació de sol·licitar l’esmentada autorització administrativa.

Capítol XIV. Ocupació del referit domini públic mitjançant la senyalització d’itineraris
d’iniciativa privada
Article 26. Senyalització d’itineraris d’iniciativa privada
1. Constitueix el fet generador la senyalització d’itineraris d’iniciativa privada que transcorrin pel territori de la parròquia, segons es preveu a l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada de la parròquia d’Encamp vigent.
2. La senyalització ha d’estar degudament autoritzada pel Comú d’Encamp, prèvia demanda de l’interessat,
mitjançant la presentació d’una sol·licitud al servei de tràmits del Comú d’Encamp.
3. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció
Instal·lació de plaques
Subministrament de placa
Subministrament de la fita
Ocupació del sòl

Import unitari
30,70 euros / hora
3,50 euros /unitat
46,50 euros /unitat
10 euros /any/unitat

4. La tarifa d’ocupació del sòl és anyal i merita el primer dia de l’any natural, o bé el dia de la demanda de l’autorització.
5. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp en el moment
del lliurament de l’autorització, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi, en una entitat
bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Títol III. Preus públics per a la prestació de serveis
Capítol I. Escoles Bressol
Article 27. Escoles bressol
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei d’escola bressol.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:

Comú d’Encamp

Escoles bressol de la parròquia d’Encamp
Descripció tarifes
Pensió completa mensual (inclòs dinar i berenar) *
Mitja pensió mensual matí (amb dinar) de 8 ha 15.30 h *
Mitja pensió mensual tarda (amb berenar) de 13.30 h a 20.30 h *
Pensió completa diària mes de setembre (1)
Pensió completa mig mes (inclòs dinar i berenar)
Mitja pensió mig mes matí (amb dinar) de 8 h a 15.30 h
Mitja pensió mig mes tarda (amb berenar) de 13.30 h a 20.30 h
Mitja pensió diària (amb dinar o berenar)(2)
Suplement per dia extraordinari (7è dia) només escola bressol Els Marrecs del Pas de la Casa
Pensió completa tarifa turista/dia, de 8.30 h a 17.30 h (dinar i berenar), amb reserva i tenint en compte la
capacitat de les aules. Només escola bressol Els Marrecs del Pas de la Casa
Mitja pensió tarifa turista/dia, de 8.30 h a 13.30 h (dinar), amb reserva i tenint en compte la capacitat de les
aules. Només escola bressol Els Marrecs del Pas de la Casa
Suplement per dia extraordinari, sempre determinat per la direcció

Import
389,50 euros
279,50 euros
223.50 euros
15 euros
214,30 euros
153,70 euros
122,80 euros
8,40 euros
28,70 euros
31,30 euros
17,30 euros
28,70 euros

(1) La tarifa “pensió completa diària mes de setembre” només s’aplica als infants que comencin el curs
escolar el mes de setembre i els dies anteriors a l’inici oficial del curs.
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(2) Aquesta tarifa s’aplicarà als nens que tinguin tarifa de mitja pensió matí i excepcionalment necessitin quedar-se a la tarda o als que tinguin tarifa de mitja pensió tarda i excepcionalment necessitin quedar-se al matí.
Descomptes establerts per absències, períodes de vacances i per segon i tercer germà:
Descripció
Reserva de plaça per mes (màxim 2 mesos, a partir del 3r mes es procedirà a la baixa)
A tots els germans *

Tarifa/ % Descompte
52 euros / mes
10% sobre la tarifa

* Els descomptes per segon i tercer germà només s’aplicaran a les tarifes mensuals de pensió completa, mitja pensió matí i/o mitja pensió tarda.
Les tarifes mensuals o de mig mes són d’aplicació dins d’un mateix mes natural, en cap cas es podran aplicar
en intervals de dates que incloguin més d’un mes natural.
3. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp, o per càrrec domiciliat
a l’inici de cada mes, al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

Capítol II. Activitats i serveis per a infants, adults i gent gran
Article 28. Llaç d’animació Els Marrecs del Pas de la Casa
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei de llaç d’animació com a centre d’activitats extraescolars.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Llaç d’animació Els Marrecs del Pas de la Casa
Descripció tarifes
Juliol / agost (tot el mes)*
Extraescolar 10 mesos (tot el mes)*
Juliol / agost (mig mes)
Extraescolar 10 mesos (mig mes)
Pensió completa cap de setmana (dissabte + diumenge)

Import
321,20 euros
195 euros
177,25 euros
107,20 euros
36 euros

Descomptes establerts per absències, períodes de vacances i per segon i tercer germà:
Descripció
Reserva de plaça per mes (màxim 2 mesos, a partir del 3r mes es procedirà a la baixa)
A tots els germans *

Tarifa/ % Descompte
52 euros /mes
10% sobre la tarifa

* Els descomptes per segon i tercer germà només s’aplicaran a les tarifes de tot el mes.
3. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp, o per càrrec domiciliat
a l’inici de cada mes, al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

Comú d’Encamp

Article 29. Activitats del Departament d’Afers Socials per a la Gent Gran
1. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció tarifes
Manualitats
Labors
Taller de memòria
Costura
Manteniment físic
Servei de menjador per a la Gent Gran d’Encamp
Acompanyant menjador
Servei de menjador per a la Gent Gran d’altres parròquies.
Inscripció/reserva de plaça als actes i sortides

Import
10 euros / trimestre
10 euros / trimestre
10 euros / trimestre
10 euros / trimestre
10 euros / trimestre
5 euros /àpat
9,50 euros /àpat
9,50 euros /àpat
1 euro

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 155

17/31

30 de desembre del 2020

2. El pagament de l’import per a la prestació dels serveis d’activitats/tallers per la gent gran es realitza a l’inici
de cada trimestre mitjançant càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària
legalment autoritzada a Andorra; o bé en el moment de formalitzar la prestació del servei, directament a
les oficines del Departament d’Afers Socials, mitjançant efectiu o targeta bancària.
3. El pagament del servei de menjador s’efectua directament al Casal del Poble.
Article 30 Activitats artístiques i utilització d’espais del Departament de Cultura
1. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent, i s’aplicarà a comptar del proper curs
2020/2021:
1. 1) Inscripcions a les activitats artístiques:
Categoria

Import Matrícula

Infants
Adults
Tarja Magna

Import per activitat

20,70 euros / curs
31,30 euros / curs
---

18,70 euros / mes
31,30 euros / mes
30,30 euros / mes

Import segona
activitat
--20,70 euros / mes
20,20 euros / mes

Import tercera
activitat
--15,70 euros / mes
15,20 euros / mes

S’aplicarà un descompte del 50% en la tarifa mensual de les activitats artístiques els mesos de gener, abril,
juny, i setembre.
Les inscripcions per a persones amb discapacitat (Grau de menyscabament del 33% o superior, establert
per la Comissió Nacional de Valoració - CONAVA-) seran gratuïtes per a les persones residents a la parròquia. La resta gaudirà d’un descompte del 40%.
Carnet Jove i Club Piolet 10% de descompte.
1. 2) Lloguer d’espais a l’edifici de la Valireta:
Acte
Conferències, estatges i espectacles 1dia
Conferències, estatges i espectacles ½ dia
Lloguer preu hora

Sala d’actes
286 euros
229 euros
23 euros

Sala aerodance
229 euros
172 euros
17 euros

Resten exempts del pagament del lloguer de les instal·lacions les entitats sense ànim de lucre, associacions
de pares i centres d’ensenyament parroquials. Descompte del 50% a les associacions sense ànim de lucre
de fora de la parròquia.
1.3) Altres tarifes:
Descripció Tarifa / Activitat

Import
5 euros / adults
3 euros / infants i gent gran
1 euro
8 euros
15 euros
12 euros
Gratuïta
5 euros /adult
5 euros /adult
20 euros

Comú d’Encamp

Entrada Museus i Monuments
Llibres segona mà, biblioteques comunals
Plat d’escudella de Sant Antoni
Activitat del Dia de la dona
Teatre
Entrada concert revetlla de Sant Joan
Titelles
Musicals infantils
Sopar de gala juny

La Junta de Govern podrà establir tarifes per a altres espectacles en funció de les noves activitats que
s’organitzin durant l’any.
2. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Departament de Cultura en el
moment de fer la inscripció o sol·licitud de l’activitat. Els preus públics de tracte successiu seran facturats
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mitjançant càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat que designi
l’obligat al pagament o bé per ingrés efectiu a les oficines del Departament de Cultura.
Article 31. Centres Esportius d’Encamp i del Pas de la Casa
1. L’import, descripció i condicions dels preus públics oferts pels centres esportius d’Encamp i Pas de la
Casa, queden fixats tal com segueix:
1.1) Entrades i abonaments
Descripció Tarifa
Entrada diària infants (+ 3 anys) i sèniors (1,2,3)
Entrada diària adults (+18 anys) (1,2,3)
Promoció 2 x 1 entrada diària infants i sèniors (esdeveniments puntuals)
Promoció 2 x 1 entrada diària adults (+ 18 anys) (esdeveniments puntuals)
Abonament setmanal infants i sèniors (2)
Abonament setmanal adults (2)
Abonament mensual adults
Abonament mensual adults + activitats dirigides
Abonament mensual per a joves d’entre 18 i 25 anys (estudiants)
Abonament mensual infants i sèniors
Abonament trimestral adults + activitats dirigides
Abonament anyal infantil
Abonament anyal sènior (+ 65 anys) i Tarja Magna
Abonament anyal adults
Abonament anyal adults + activitats dirigides
Abonament anyal DUO (2 adults)
Abonament anyal DUO (2adults) +1 o més fills (menors de 18 anys)
Abonament anyal pare/mare + 1 o més fills (menors de 18 anys)
Matrícula per a tots els abonaments anyals d’adults (+ 18 anys)
Matrícula per als abonaments anuals adults, en promocions puntuals
Entrada diària adults piscina Prat Gran
Entrada diària infants i sènior piscina Prat Gran
Complement piscina Prat Gran adults socis centres esportius
Complement piscina Prat Gran infants i gent gran socis centres esportius
Abonament piscina Prat Gran adults no socis centres esportius
Abonament piscina Prat Gran infants i sèniors no socis centres esportius

Import
4,80 euros
9,40 euros
4,80 euros
9,40 euros
18,70 euros
28,10 euros
31,20 euros
51,80 euros
20,80 euros
20,80 euros
131,60 euros
67,70 euros
67,70 euros
187,30 euros
398,90 euros
312,10 euros
359 euros
223,70 euros
57,30 euros
gratuïta
5 euros
3 euros
26,10 euros
13 euros
88,50 euros
46,90 euros

L’entrada diària, els abonaments i la matrícula, per a persones amb discapacitat (Grau de menyscabament del
33% o superior, establert per la Comissió Nacional de Valoració -CONAVA-) seran gratuïtes per als residents a la
parròquia; i per als esportistes amb llicència vigent amb la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA) que
ho sol·licitin. La resta gaudirà d’un descompte del 40% en l’entrada diària, els abonaments i la matrícula.

Comú d’Encamp

Els abonaments i les entrades diàries als centres esportius del Comú d’Encamp, inclouran les següents
gratuïtats diàries: 30 minuts per jugar a esquaix, 30 minuts per jugar a tennis i 15 minuts per jugar a pàdel;
que es regiran en funció de la disponibilitat de les instal·lacions.
Els adults amb abonament anyal disposaran de 6 invitacions gratuïtes d’entrada diària als centres esportius,
que podran sol·licitar cada any a les recepcions i seran vàlides durant el període de vigència de l’anualitat
que els ha originat.
Descomptes:
(1) Carnet Jove 10% de descompte.
(2) Descomptes en l’entrada diària i abonament setmanal, per allotjar-se en establiments hotelers de la
parròquia d’Encamp:
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Descripció
Grups en estades esportives (mínim 5 persones)
Hotels i agències
(En modalitat de prepagament, aplicable també a l’entrada diària a la piscina del Prat Gran)

Condicions
40%
20%

(3) Descompte del 50% en l’entrada diària als abonats d’altres centres esportius comunals.
Els descomptes especificats en els apartats 1, 2 i 3, no són acumulables.
1.2) Lloguer d’espais i equipaments i altres serveis:

Comú d’Encamp

Descripció

Durada

Sala de festes Encamp
Sala de festes Encamp
Sala de festes Encamp
Sala de congressos Encamp
Sala de congressos Encamp
Sala de congressos Encamp
Sala de festes i congressos Encamp
Sala de festes i congressos Encamp
Sala de festes i congressos Encamp
Sala de festes Pas de la Casa
Sala de festes Pas de la Casa
Sala de festes Pas de la Casa
Sala polivalent
Sala polivalent
Sala gimnàstica
Sala d’arts marcials
Sala d’activitats dirigides
Sala de reunions (sense equipament)
Sala de reunions (amb equipament)
Sala de cycling
Sala conferències CE Pas de la Casa (sense equipament)
Sala conferències CE Pas de la Casa (amb equipament)
Sala multifuncional CE Pas de la Casa (professionals de la salut)
Sala multifuncional CE Pas de la Casa (professionals de la salut)
Carril piscina
Carril piscina competició
Carril piscina petita (rehabilitació/professionals de la salut de la parròquia).
Pista esquaix
Pista pàdel
Pista pàdel
Pista pàdel (entrada no socis)
Pista tennis
Pista tennis
Pista tennis (entrada no socis)
Suplement horari nocturn tennis i pàdel
Raqueta esquaix
Raqueta pàdel
Raqueta tennis
Lloguer d’armariets
Lloguer d’armariets, d’aplicació a partir del segon any i successius
ininterromputs
Lloguer d’armariets

½ dia
1 dia
Forfait 3 dies
½ dia
1 dia
Forfait 3 dies
½ dia
1 dia
Forfait 3 dies
½ dia
1 dia
Forfait 3 dies
1 hora
½ pista /1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
Fins 4 hores
De 4h a 8h
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
15 minuts
1 hora
½ hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
Anual
Renovació
anual
Semestral

Import

Descomptes
o gratuïtats
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4,5)
(4,5)
(4,5)
(4,5)
(4,5)
(4,5)
(4,5)
(4,5)
(4,5)
(4,5)

692,34 euros
1.384,78 euros
3.147,27 euros
503,54 euros
1.007,18 euros
2.266,03 euros
881,24 euros
1.762,39 euros
3.965,55 euros
503,54 euros
1.007,18 euros
2.266,03 euros
35,41 euros
17,03 euros
29,86 euros
19,04 euros
19,04 euros
19,04 euros
29,67 euros
29,86 euros
27,08 euros
40,67 euros
14,93 euros
29,76 euros
16,17 euros (4,5)
22,87 euros (4,5)
1,10 euros
15,69 euros
17,03 euros
4,26 euros
5.26 euros
15,02 euros
7,46 euros
8,46 euros
5,26 euros
2,58 euros
4,98 euros
4,98 euros
36,36 euros
22,01 euros
19,91 euros
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Lloguer d’armariets
Còpia clau armariet (pèrdua)
Còpia carnet accés (pèrdua)
Carnet acompanyant (2n pare, mare, tutor)
Carnet abonament setmanal / mensual
Lloguer cadira unitat
Lloguer taula unitat
Rutina bàsica
Rutina avançada
Servei de monitor d’activitats dirigides a les entitats educatives de la parròquia
Servei de monitor d’activitats dirigides
Camp de futbol 11/rugbi, exterior Prada de Moles, diürn
Camp de futbol 11/rugbi exterior Prada de Moles, nocturn
Camp de futbol 7 exterior Prada de Moles, diürn
Camp de futbol 7 exterior Prada de Moles, nocturn
Camp de futbol 7 exterior complex, diürn
Camp de futbol 7 exterior complex, nocturn

Mensual

per dia
per dia

1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora

5,07 euros
10,43 euros
4,78 euros
2,68 euros
4,78 euros
2,49 euros
4,98 euros
5,26 euros
12,54 euros
20,86 euros
31,20 euros
41.82 euros
57,80 euros
36,94 euros
51,77 euros
31,29 euros
37,42 euros

Descomptes:
(4) Resten exemptes del pagament del lloguer de les instal·lacions i de la cessió de material les entitats
sense ànim de lucre, associacions de pares i centres d’ensenyament parroquials. Excepcionalment i a
criteri de la Junta de Govern, aquelles propostes d’interès general i en benefici de la parròquia que presenti el Govern d’Andorra.
Descompte del 50% a les associacions sense ànim de lucre de fora de la parròquia.
(5) Descompte del 40% en el lloguer d’instal·lacions, per estades esportives de grups (mínim 5 persones),
allotjats en establiments hotelers de la parròquia d’Encamp.

Comú d’Encamp

1.3) Material per venda:
Article
Banyador dona
Banyador home
Banyador nen
Banyador nena
Casquet de làtex
Casquet de polièster
Casquet de silicona
Ulleres de piscina
Xancleta de piscina
Xancleta bàsica
Xancleta 1 ús
Mitjons de làtex
Mitjons de Neoprè
Tovallola microfibra
Tovalloles
Ponxo
Barnús
Tap nas
Tap orelles
Guants musculació
Desodorant
Grip raqueta

Import unitari
19,43 euros
16,46 euros
14,55 euros
14,55 euros
3,64 euros
3,64 euros
4,50 euros
9,47 euros
9 euros
5,26 euros
2,68 euros
3,54 euros
9,47 euros
4,59 euros
2,58 euros
15,02 euros
21,91 euros
3,35 euros
3,35 euros
11,87 euros
4,11 euros
4,59 euros
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Pilota esquaix
Pilota tennis taula
Pot pilotes de tennis i pàdel
Motxilla bossa
Bidó

4,59 euros
1 euros
11,96 euros
6,32 euros
4,02 euros

1.4) Activitats esportives i de lleure:
Descripció tarifa
1 activitat infants
(Pagament fraccionat)
2 activitats infants
(Pagament fraccionat)
3 activitats i successives, infants (preu unitari)
(Pagament fraccionat)
1 activitat infants
1 hora o sessió/setmana
Quota trimestral competició (S.A.E.C.E.)

Imports (*)
Descomptes (no acumulables)
163 euros / curs
(Import curs / 3 rebuts)
307 euros / curs
(Import curs / 3 rebuts) - 10% amb Carnet Jove, Club Piolet
220 euros / curs -20% segon/a germà/na
(Import curs / 3 rebuts)
83 euros/curs
31,30 euros / trimestre

(*) D’aplicació a partir de l’1 de setembre 2021 (Curs escolar 2021-2022).
Els infants i joves fins a 17 anys, inscrits a les escoles esportives, gaudiran d’un abonament anual als centres esportius, vigent fins la data d’inici d’inscripció del curs següent, sempre que estiguin al corrent dels pagaments escaients.
En els casos de noves inscripcions a partir del mes de gener, les tarifes d’activitats per curs es podran
prorratejar per mesos, havent de satisfer en el moment de la inscripció l’import restant fins a la finalització
del curs, excepte en la quota trimestral competició (S.A.E.C.E.)
Descripció tarifa
Escola de neu no residents a la parròquia
Escola de neu 1 dia, no residents a la parròquia
Escola de neu residents a la parròquia
Escola de neu 1 dia, residents a la parròquia
Campus de neu de Carnaval no residents a la parròquia
Campus de neu de Carnaval residents a la parròquia
Campus de neu de Carnaval (4 dies d’allotjament i
àpats) no residents a la parròquia
Campus de neu de Carnaval (4 dies d’allotjament i
àpats) residents a la parròquia

Import (*)

Descomptes o gratuïtats
428 euros
214 euros
235 euros
117 euros
136 euros -10% Carnet Jove, Club Piolet.
104 euros -20% segon/a germà/na
303 euros
172 euros

(*) D’aplicació a partir de l’1 de desembre 2021 (Temporada hivern 2021-2022).
Descripció tarifa
Activitats per a adults socis
Activitats per a adults no socis
Activitat esportiva sènior (+ 65 anys)

Comú d’Encamp

Activitats dirigides per socis

Activitats dirigides per no socis

Activitats dirigides sèniors (+ 65 anys) i Tarja Magna

Import
Descomptes o gratuïtats
113,40 euros / trimestre -10% Carnet Jove
138,40 euros / trimestre -10% Carnet Jove
10,40 euros / trimestre
237,20 euros /temporada 81,30
euros /trimestral
31,20 euros /mensual
276,80 euros /temporada 93,60
euros /trimestral
36 euros /mensual
155 euros /temporada 55 euros /
trimestral
20,80 euros /mensual
4,20 euros
5,30 euros
41,60 euros

Classes dirigides, preu per classe (socis)
Classes dirigides, preu per classe (no socis)
Curs quinzenal de natació per infants i joves (matí)
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Curs quinzenal de natació per infants i joves (matí i tarda)
Curs mensual de natació adults
Entrada esdeveniments esportius
Saló de la infància i de la joventut d’Encamp o Pas de la
Casa (infants) – preu dia
Saló de la infància i de la joventut del Pas de la Casa
(infants) – abonament 3 dies
Saló de la infància i de la joventut d’Encamp (infants) –
abonament 6 dies
Material pedagògic pels inscrits a l’Àrea de Jovent (servei
tarda)
Activitat Àrea de Jovent
(servei tarda)
Àrea de Jovent - Servei matí)
Activitat Àrea de Jovent vacances escolars (setmana de
4 dies)

Activitat Àrea de Jovent vacances escolars
(preu per setmana)
Colònies Cortals
Colònies Cortals infants i joves del país
Colònies Cortals infants i joves de la parròquia
Sortida Espai Jove fora d’Andorra (una nit)
Sortida Espai Jove a Andorra (una nit)
Cap de setmana Àrea (Pas) preu per dia
Cap de setmana Àrea (Pas) preu per migdia
Dia festiu Àrea de Jovent (Pas)
Classes particulars de natació
Abonament de 5 sessions classes particulars de natació

52 euros
62,40 euros
5 euros/dia
5 euros / dia
8,10 euros
18,20 euros
42,20 euros
-10% Club Piolet
-20% segon/a germà/na
-10% Club Piolet
38,40 euros / mes
-20% segon/a germà/na
-10% Club Piolet o Carnet Jove o
usuari dels serveis de l’Àrea de
77,80 euros Jovent
-20% segon/a germà/na
-10% Club Piolet o Carnet Jove o
usuari dels serveis de l’Àrea de
88,90 euros Jovent
-20% segon/a germà/na
483,80 euros
-10% Carnet Jove, Club Piolet
285,80 euros
- 20% segon/a germà/na
239,40 euros
88,90 euros -10% Carnet Jove,
26,30 euros -10% Carnet Jove,
12,60 euros / dia
6,60 euros / migdia
25,20 euros / dia
17,20 euros /hora socis
36,40 euros / mes

23,20 euros/ hora no socis
77,80 euros socis
104 euros no socis
145,40 euros socis

Abonament de 10 sessions classes particulars de
natació

171,70 euros no socis
7,60 euros no socis

Torneig esquaix, tennis, i pàdel (preu per participació al
torneig)

-10% Carnet Jove,
-10% Carnet Jove,

Socis gratuït

Comú d’Encamp

1.5) Activitats de Setmanes Joves:
Descripció tarifa
Setmana de vela
Volta a Andorra a peu
Campus vòlei platja
Parkour
Descens BTT
Suplement menjador 4 dies, BTT

Import base
335,75 euros
225 euros
24,65 euros
30,60 euros
230 euros
28 euros

Import resident
289 euros
130 euros
21,25 euros
26,35 euros
170 euros
28 euros

2. Els descomptes del 10% per als titulars del Carnet Jove o Club Piolet o dels usuaris dels serveis de l’Àrea
de Jovent, i del 20% per als segons germans, no són acumulables.
3. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a la recepció del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i del Centre Esportiu del Pas de la Casa, en el moment de fer la inscripció o sol·licitud de
l’activitat. Els preus públics de tracte successiu seran facturats mitjançant càrrec domiciliat al compte de
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l’entitat bancària legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament, o bé per ingrés efectiu
a les oficines dels Centres.
4. Les inscripcions a les activitats de caràcter mensual o trimestral es renovaran automàticament. Per fer
efectiva la baixa caldrà que el titular s’adreci, abans del dia 25 de cada mes, als punts d’inscripció a signar
el full corresponent.
5. En els casos d’inscripcions a l’Àrea de jovent, en la modalitat de “setmana – vacances escolars” s’haurà
de satisfer en el moment de la inscripció l’import corresponent a les setmanes del mes en curs i la resta
es podrà satisfer, a l’avança, dins el mateix mes en que es gaudeixi del servei.
6. Es podrà sol·licitar a la direcció del Centre el fraccionament del pagament de les tarifes abans detallades,
sempre que aquestes siguin de naturalesa anual o per curs escolar.
7. Les condicions de pagament, i els criteris i procediments que cal seguir per a la utilització de les sales de
festes i de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, i de la sala de festes del Centre Esportiu
del Pas de la Casa, queden establertes en el Reglament d’utilització de les sales del Comú d’Encamp vigent.
8. Quan procedeixi la devolució d’imports a les persones inscrites a les activitats o als abonats dels centres
esportius, per causa de malaltia, canvi de residència fora del país i altres casos degudament justificats i
validats per la direcció; la devolució es calcula proporcionalment al nombre de trimestres que restin, excloent-ne el de la data en què s’ha lliurat la petició.
9. Durant el seu període de validesa els abonaments i les entrades tenen la consideració de personals i
intransferibles.
L’usuari es compromet a conèixer les normes i complir les normes de règim intern establertes, quin incompliment pot comportar la baixa definitiva. Per poder gaudir de les activitats i autoritzar la circulació a
les instal·lacions cal prèviament formalitzar la inscripció i satisfer la quota escaient a les recepcions dels
nostres centres.
10. Per a la confirmació de reserves d’instal·lacions (per estades, tornejos, etc.), cal abonar el 50% de l’import
total. En cas de cancel·lació es retornarà un percentatge de l’import abonat, computat en dies naturals a
comptar a partir de la data de la comunicació per escrit:
• Fins a 2 mesos abans de la data d’inici, es retornarà el 100%.
• Entre 2 mesos i 1 mes abans, es retornarà el 50%.
• Entre 1 mes i 15 dies abans, es retornarà el 25%.
• 15 dies abans, no es retornarà cap import.
Article 32. Lloguer de la Casa de Colònies Alberg de la Baronia
1. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Núm. persones grup
Fins a 20 persones
21-30 persones
31-40 persones
41-50 persones

Import / dia
293,30 euros
438,28 euros
586,60 euros
734,55 euros

Comú d’Encamp

2. Condicions generals:
La casa es lloga a grups (escoles, associacions, clubs, etc.) que disposin d’una assegurança de responsabilitat civil.
En tots els casos s’haurà de dipositar una fiança de 400,00 euros, que serà retornada en el moment d’abandonar la casa de colònies i prèvia comprovació del seu estat per part del Comú.
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En cap cas es dona dret de cuinar, si no és que el grup acrediti que disposa d’una persona amb la titulació
corresponent per efectuar aquesta tasca.
3. Descompte sobre les tarifes del lloguer de les instal·lacions a les entitats sense ànim de lucre: 100% a
les parroquials i 50% a les de fora de la parròquia.
4. El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Complex Esportiu i Sociocultural
d’Encamp al fer la reserva, facilitant en aquell moment còpia de l’assegurança i efectuant el dipòsit de la fiança.

Capítol III. Venda i reposició de contenidors per a escombraries o per a la recollida
selectiva de residus
Article 33. Venda de bosses de ràfia tricompartimentades de recollida selectiva
1. Constitueix el fet generador l’adquisició del conjunt de bosses de ràfia tricompartimentades per a la
recollida selectiva domèstica.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat en 5 euros.
3. El pagament de l’import del preu públic merita en el moment de l’adquisició del conjunt de bosses de
ràfia tricompartimentades.
4. El pagament de l’import s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp. El lliurament es farà
efectiu un cop realitzat el pagament corresponent.
Article 34. Venda i reposició de contenidors per a escombraries o per a la recollida selectiva de residus
1. Constitueix el fet generador el subministrament per primer cop, així com la reposició de contenidors
per a escombraries o per a la recollida selectiva de residus. Els propietaris dels edificis i comerços hauran
de responsabilitzar-se dels contenidors lliurats per a la recollida d’escombraries i la recollida selectiva d’altres residus. En cas que, aquests contenidors siguin malmesos i n’esdevingui necessària la seva reposició,
s’hauran de satisfer els imports corresponents de nou.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Article
Escombraries, vidre o envasos
Escombraries, vidre, cartró o envasos
Escombraries, vidre, cartró o envasos
Escombraries, vidre, envasos o paper
Escombraries, vidre, envasos o paper

Capacitat
120L
240L
340L
700L
1100L

Import unitari
90 euros
110 euros
140 euros
310 euros
380 euros

3. Aquest preu públic merita en el moment de l’adquisició del contenidor.
4. El pagament de l’import s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp. El lliurament es farà
efectiu un cop realitzat el pagament corresponent.

Comú d’Encamp

Capítol IV. Serveis amb animals de companyia
Article 35. Recollida i trasllat d’animals de companyia
1. Constitueix el fet generador la recollida i trasllat d’animals de companyia trobats, perduts o abandonats
a la via pública i/o espais públics.
2. Els imports dels preus públics d’intervenció d’oficials i operaris són els regulats a l’article 38, d’aquesta
mateixa ordinació.
3. El pagament s’ha de satisfer, a les dependències comunals en el moment de recuperar l’animal de companyia.
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Article 36. Servei d’analítica per identificació de gossos per marcador SNP
1. Constitueix el fet generador la realització de les analítiques necessàries per a la identificació de gossos
per marcador SNP mitjançant un laboratori designat pel Comú.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat en 28,50 euros per analítica realitzada.
3. El pagament de l’import de l’analítica s’efectua en el moment del lliurament del comprovant a les dependències comunals. El preu no inclou el cost de l’extracció que l’obligat haurà de pagar al centre veterinari
on el realitzi. Caldrà presentar al veterinari escollit el comprovant lliurat pel Comú autoritzant la extracció
i la realització de les analítiques.
4. Aquest preu es bonificarà en un 100% durant els primers vuit mesos del 2021.

Capítol V. Venda de sacs de sal de desgel
Article 37. Venda de sacs de sal de desgel
1. Constitueix el fet generador l’adquisició de sacs de sal de desgel.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Article
Sac de sal de desgel de 25 kg

Import
4,50 euros / sac

3. El pagament de l’import del preu públic merita en el moment de l’adquisició del sac.
4. El pagament de l’import s’efectua directament a les oficines del Comú d’Encamp o als llocs designats a
tal efecte. El lliurament es farà efectiu un cop realitzat el pagament corresponent.

Capítol VI. Servei d’intervenció d’oficial/ operari del Comú
Article 38. Intervenció d’oficial/operari del Comú
1. Constitueix el fet generador la demanda o bé la necessitat d’intervenció d’un oficial o operari o de la
maquinària del Comú.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció servei
Treball oficial
Treball operari
Treball camió
Treball compressor
Treball mixt (retroexcavadora o altra maquinària)

Import / hora
30,70 euros
25,43 euros
63,23 euros
41,92 euros
67,16 euros

3. Els materials es facturaran a preu de cost incrementat en un 15%.
4. El pagament s’ha de satisfer a l’acabament del servei directament a les oficines del Comú d’Encamp.

Comú d’Encamp

Capítol VII. Aigua potable i sanejament
Article 39. Consum d’aigua potable
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei de subministrament d’aigua potable.
L’obligat al pagament d’aquest preu públic és el propietari o el titular del domini útil d’un immoble, el titular
de l’autorització de construcció o d’altra autorització per una activitat limitada en el temps, en el qual pot
fer repercutir l’import en els beneficiaris respectius.
També tenen la mateixa consideració les societats civils, herències jacents, comunitats de veïns i totes les
entitats o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d’imposició.
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2. L’import d’aquest preu es calcula en base a les següents normes de càlcul i tarifes.
2.1. Tarifes
En funció del consum trimestral d’una unitat de consum, s’aplicaran les tarifes següents:
m3 consumits / trimestre
0-30
30-60
60-100
>100

Import / m3
0,43 euros
0,62 euros
0,85 euros
1,27 euros

Als comptadors d’ús contra incendis dels edificis que hagin estat utilitzats per altre ús que pel que estan
destinats, se’ls aplicaran les tarifes indicades a la taula, multiplicades per un coeficient de 2.
2.2. L’import a facturar mensualment serà la multiplicació entre els m3 consumits pel preu per m3 que correspongui a cada franja de consum, modulat segons el nombre d’unitats de consum que alimenta el comptador.
2.3. Una unitat de consum equival a un habitatge, un local comercial o industrial, una instal·lació agropecuària,
una obra, quatre habitacions d’hotel, tres habitacions d’aparthotel, sis places per a caravana o tenda en els
càmpings, cada aula als centres educatius, i cada unitat de rentat als rentadors de cotxes. En cas d’un ús no
definit anteriorment, els tècnics del Comú d’Encamp hauran de proposar les unitats de consum corresponents.
3. El pagament de la quota resultant és per trimestres naturals en funció del consum d’aigua que s’acredita
mitjançant la lectura del comptador, i s’ha d’efectuar per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi
en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra o a les oficines del Comú d’Encamp.
Article 40. Quota de servei aigua potable
1. Constitueix el fet generador la prestació del servei d’arrendament del comptador, del sistema de telelectura, el manteniment, la conservació de l’embrancament i de la xarxa d’aigua potable.
2. L’import d’aquest preu queda fixat de la manera següent:
Cabal nominal del comptador (m3/h)
< 3,60
5-10
15-25
40-60

Import per trimestre
15,72 euros
35,46 euros
56,50 euros
94,77 euros

3. El pagament de la quota resultant és per trimestres naturals, merita el primer dia del trimestre i s’ha
d’efectuar per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra o a les oficines del Comú d’Encamp.
Article 41. Intervencions del Servei d’Aigua Potable
1. Constitueix el fet generador la realització de treballs a la xarxa no inclosos dins de la quota de servei.
Dits treballs s’enumeren en el punt següent.

Comú d’Encamp

2. L’import d’aquest preu queda fixat de la manera següent:
a) Intervencions del Servei d’Aigua Potable:
Per a tots els casos que es descriuen d’intervencions del Servei d’Aigua Potable, exceptuant els que s’expressa l’import d’una altra manera, s’aplicaran els següents preus:
L’hora de treball dels oficials i operaris del Servei d’Aigua Potable es facturarà segons els preus regulats
a l’article 38, d’aquesta mateixa ordinació.
Els materials (tubs, comptadors, aixetes, etc.) es facturaran a preu de cost incrementat en un 15%.
Tots els treballs de moviments de terra, obra civil i altres que no siguin exclusius de lampisteria seran
sota la responsabilitat i a càrrec de la persona que fa la demanda. Aquests treballs s’efectuaran sota la
direcció i control dels serveis del Comú.
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b) Canvi de materials de l’embrancament, definit segons l’article 9 de l’Ordenació d’aigua potable del
Comú d’Encamp, a causa de manipulació externa al servei d’aigües del Comú o a demanda de l’abonat:
S’haurà de fer efectiu el cost del material així com les despeses derivades de la instal·lació que realitzaran els operaris del Servei d’Aigua Potable del Comú, segons es descriu en l’apartat a).
c) Intervencions del Servei d’Aigua Potable per tancaments i obertures de vàlvules de la xarxa:
En cas d’haver de tancar el subministrament d’aigua a un abonat, sense causar afecció a altres abonats, la intervenció del Servei d’Aigua Potable per cada tancament i per cada obertura de vàlvula, es facturarà a 44 euros.
En cas d’haver de tancar el subministrament de l’aigua a causa de danys originats a la xarxa per poder
procedir a reparacions, es facturarà al causant dels danys a 811,30 euros el tancament, incrementat en
68,11 euros / hora que duri l’afectació als abonats.
d) Intervencions del Servei d’Aigua Potable per reparacions i altres casos no inclosos dintre de la quota
general de manteniment (danys causat a la xarxa, anul·lació d’embrancament per baixa, …):
Les intervencions del Servei d’Aigua Potable a la xarxa general i als embrancaments, per reparacions,
reformes, etc., seran a càrrec de l’abonat o usuari.
En cas d’intervencions a causa de danys originats a la xarxa, es facturaran al causant els danys materials
i les hores de treball segons apartat a), tot incrementat amb un coeficient de 3.
e) Intervencions del Servei d’Aigua Potable per desplaçaments de comptadors:
Aquest pot ésser demanat per l’abonat o pel Comú d’Encamp en cas que la ubicació existent suposi un
risc per a l’abastament de l’abonat i/o d’altres abonats o per canvis en la distribució de l’edifici, sempre
amb autorització dels serveis comunals competents.
Es facturarà a l’abonat segons preus indicat en l’apartat a).
f) Intervencions del Servei d’Aigua Potable per realitzar modificacions als embrancaments, en cas que no
estiguin conformes a l’Ordinació d’aigua potable de la parròquia d’Encamp:
Es facturarà a l’abonat segons preus indicats en l’apartat a).
3. La quota resultant per prestació del servei merita el dia de l’emissió de la factura. El pagament s’ha d’efectuar per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada
a Andorra o a les oficines del Comú d’Encamp.

Títol IV. Preus públics per la prestació de serveis administratius
Capítol I. Prestació de serveis administratius

Comú d’Encamp

Article 42. Certificats
1. Constitueix el fet generador la realització de la funció administrativa d’emissió i lliurament dels següents
certificats:
a) Certificat de residència
b) Certificat de convivència
c) Certificat de no deute
d) Certificat de còpia conforme l’original
e) Certificat de fe de vida
f) Certificat de cens emfitèutic
g) Certificat d’abocadors
h) Certificat de cadastre
i) Certificat de treballs executats per a presentació de concursos
j) Altres tipus de certificat
2. Durant el primer trimestre del 2021, l’import d’aquest preu públic queda fixat en 5 euros en tots els
casos, excepte en el cas g) on l’import queda fixat en 15 euros. A partir de l’1 d’abril del 2021, l’import serà
de 5 euros per als certificats digitals que es tramitin per la seu electrònica i de 10 euros per als certificats
que es sol·licitin en paper. Tanmateix, el preu del certificat g) continuarà essent de 15 euros.
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3. El pagament s’efectua al servei de tràmits del Comú en el mateix moment de sol·licitar-ho.
4. Queden exonerades del pagament dels certificats detallats en els punts a), b) i e) les persones majors de 65 anys.
Article 43. Venda de publicacions
1. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció publicació
DVD Pla d’ordenació i urbanisme parròquia d’Encamp
Llibre Memòries d’una vida a Encamp
Llibre de la toponímia d’Encamp
Llibre Guia de plantes d’Andorra
Llibre Encamp, una història particular

Import
5,80 euros
7 euros
110 euros
16,50 euros
30 euros

2. El pagament de l’import del preu públic es realitza en el moment del lliurament.
Article 44. Venda de documentació en general
1. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
a) Impresos: 0,75 euros
b) Fotocòpies:
Descripció fotocòpies

Import
1,95 euros
0,45 euros
0,75 euros
0,25 euros

Format Din A3 (color):
Format Din A3 (negre):
Format Din A4 (color):
Format Din A4 (negre)

La còpia d’un document de format superior a Din A3 es fixa en el preu de cost més un 15%.
Afegint en tots els casos per legalització de còpia: 0,20 euros /còpia.
c) Talonari per a l’ús de l’abocador del Maià: 5 euros
2. El pagament s’efectua a les oficines comunals, en el moment de sol·licitar les fotocòpies o les còpies
certificades.

Comú d’Encamp

Article 45. Venda d’articles a les oficines de turisme de la parròquia
L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Article
Gorres marca
Lanyards
Rascadors de gel
Rellotges
Pin’s
Adhesius
Imant magnètic
Ós de peluix
Bolígraf
Samarreta
Got reutilitzable “Com sona la nit” de la parròquia d’Encamp
Joc de 7 gots reutilitzables de la campanya “Com sona la nit” de les set parròquies

Import unitari
3 euros
2 euros
2 euros
5 euros
1,50 euros
0,50 euros
1 euro
4 euros
1,50 euros
10 euros
1 euro
5 euro

El pagament s’efectua a les oficines de Turisme de la parròquia, i en el moment del lliurament de l’article.
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Article 46. Recerca de documentació administrativa
1. Constitueix el fet generador la recerca de documentació administrativa als arxius de casa comuna.
2. L’import d’aquest preu públic és de 20,10 euros més 0,10 euros per pàgina de document escanejat.
3. El pagament s’efectua a les oficines comunals, en el moment de la recollida de la documentació requerida.
Article 47. Venda de plecs de bases
1. L’import d’aquest preu públic queda fixat de la manera següent:
Descripció del plec
Subministraments, treballs tècnics, serveis i execució d’obres d’un cost estimat
inferior a 50.000 euros
Estudis tècnics, redacció de projectes i direccions d’obres
Execucions d’obres d’un cost estimat entre 50.000 euros i 300.000 euros
Execucions d’obres d’un cost estimat superior a 300.000 euros

Import
23,60 euros
58,85 euros
117,70 euros
176,50 euros

2. El pagament s’efectua a les oficines comunals, en el moment de l’adquisició dels plecs de bases.
Article 48. Peritatge de valoracions urbanístiques de terrenys
1. Constitueix el fet generador el peritatge relatiu a l’estudi de taxació efectuat per contrastar valoracions
urbanístiques de terrenys, en concepte de cessió econòmica i per tot tipus de classe urbanística de sòl
encarregat pel Comú i a càrrec del titular de la cessió.
2. L’import d’aquest preu públic queda fixat en 358 euros.
3. El pagament s’efectua al servei de tràmits del Comú en el moment del lliurament de la resolució de
l’aprovació del pla parcial o de l’atorgament de la llicència relacionada amb la cessió urbanística.

Títol V. Recaptació en període voluntari i executiu
Article 49. Recaptació en període voluntari
1. Les liquidacions dels preus públics es notificaran individualment als obligats al pagament, d’acord amb
el que estableix l’article 47 del Codi de l’Administració. La notificació ha de contenir el següent:
a) La indicació de les dades de les quals deriva l’import de la liquidació.
b) Els mitjans d’impugnació que es poden exercir, amb expressió de terminis i òrgans competents.
c) El lloc, termini i forma de compliment de l’obligació.
Si el Comú d’Encamp disposa de la domiciliació bancària del subjecte passiu, la presentació del rebut a la
domiciliació bancària tindrà efectes de notificació.
2. Malgrat l’anterior, el Comú pot notificar col·lectivament per edictes les liquidacions, tal com preveu l’article
46 del Codi de l’Administració.

Comú d’Encamp

3. Les notificacions defectuoses, per manca d’algun dels requisits, tenen efecte a partir de la data en què
l’obligat al pagament es considera expressament notificat, en què interposa el corresponent recurs o en
què efectua l’ingrés de la quota.
Article 50. Ingrés en període voluntari
1. El termini d’ingrés en període voluntari és d’un mes.
2. El termini comença a comptar a partir de:
a) Notificació individual als obligats al pagament.
b) La publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra en els casos de notificacions col·lectives.
En cas de declaració-liquidació o autoliquidació, el termini és el mateix de la declaració.
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3. El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals; o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra
que designi l’obligat al pagament.
Article 51. Recaptació en període executiu
D’acord amb l’article 42.3 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, els deutes derivats de preus públics
que no hagin estat satisfets dins el període voluntari de pagament, s’exigiran per la via executiva i de constrenyiment, seguint el procediment de recaptació de l’Ordinació tributària vigent.

Títol VI. Règim d’infraccions i sancions
Article 52. Infraccions i sancions
Són infraccions no tributàries, l’incompliment de les obligacions o dels deures exigits a qualsevol persona
física o jurídica que es beneficiï de la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl o vol d’un
bé de domini públic comunal; o per la prestació de serveis administratius. També tenen la mateixa consideració, les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms
que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada.
Les infraccions no tributàries se sancionen amb una multa corresponent al 10% de l’import del preu públic no satisfet.
Les sancions no tributàries són acordades i imposades pel Consell del Comú o per l’òrgan en què aquest delegui.
Aquestes sancions es graduen d’acord amb els criteris següents, que poden ser concurrents:
a) Bona o mala fe del subjecte infractor.
b) Capacitat econòmica del subjecte infractor.
c) Existència o no d’antecedents infractors.
d) Resistència, negació o obstrucció a l’actuació comprovadora del Comú.
e) Compliment espontani, sense requeriment previ del Comú, de les obligacions i dels deures.
f) Conformitat o no de l’infractor amb la proposta de liquidació que formuli el Comú.
g) Quantia del perjudici econòmic ocasionat a les finances públiques del Comú d’Encamp.
La imposició de sancions requereix la instrucció i la tramitació prèvia d’un expedient sancionador d’acord
amb la normativa vigent.
La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix per:
a) Pagament o compliment de la sanció.
b) Prescripció.
Article 53. Recursos administratius
Contra els actes i les resolucions administratives del Comú d’Encamp en matèria de preus públics, els
obligats al pagament poden interposar recurs en via administrativa, en la forma i els terminis previstos pel
Codi de l’administració.

Comú d’Encamp

La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l’acte o de la resolució que n’és objecte.
Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar recurs
jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei.

Disposició transitòria
Tots els actes, sol·licituds o procediments que es trobin en curs el dia de l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació es regeixen per la normativa anterior. Se n’exceptuen les normes de la present Ordinació relatives
a la prescripció i a les sancions en tot allò que sigui més favorable als administrats.
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Disposició addicional primera
Segons els criteris i procediments establerts en el Reglament de prestacions socials del Comú d’Encamp, els
usuaris de qualsevol dels serveis descrits en la present ordinació podran ser exonerats total o parcialment
del pagament del preu públic corresponent.

Disposició addicional segona
El Comú podrà eximir del pagament dels preus públics publicats en la present Ordinació quan concorrin
circumstàncies que afavoreixin l’interès general, que hauran de recollir-se en un conveni específic aprovat
pel Consell de Comú.

Disposició derogatòria
La present Ordinació deroga la normativa d’igual o inferior rang que s’hi oposi.

Disposició final
La present Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2021.
Encamp, 23 de desembre del 2020

Comú d’Encamp

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major
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