Ordinació
Ordinació del 31-3-2022 de preus públics per a l’any 2022.
Atès el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat 2n de
l’article 80 de la Constitució;
Atès el que disposen la Llei qualificada de delimitació competències dels comuns, del 4 de
novembre del 1993, modificada per la Llei qualificada 6/2007, del 22 de març i la Llei
19/2018, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de
competències dels comuns;
Atès el que disposa la Llei 21/2014 del 16/10/2014 de bases de l’ordenament tributari i el
Decret del 21 d’octubre del 2015, que aprova el Reglament de recaptació dels tributs, en
relació al procediment de constrenyiment;
Atès el que disposa el Capítol II del Títol III de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les
Finances Comunals;
Atès el que disposa el texts refós del Codi de l’Administració;
El Comú de La Massana en la seva sessió de Consell que ha tingut lloc el dia 31 de març de
2022 ha acordat aprovar la ordinació següent:
Ordinació de preus públics
Títol I. Disposicions generals
Article 1.
Exercici de la potestat normativa
Sota el principi d’autogovern els comuns del Principat d’Andorra administren i gestionen els
seus recursos propis i exerceixen la potestat normativa que preveu la Constitució, la Llei
qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l’ordenament
tributari i la Llei de les finances comunals.
Entre els recursos de dret públic de naturalesa no tributaria s’hi troben els preus públics, que
s’estableixen i modifiquen mitjançant aquesta Ordinació.
Article 2.

Definició i contingut de l'Ordinació de preus públics

Aquesta Ordinació regula els trets essencials del catàleg dels preus públics que ofereix el
Comú, en relació a la seva naturalesa jurídica, fet generador, obligats al pagament, imports i
condicions de pagament, conforme al que preveu el Títol III, Capítol II de la Llei 36/2021,
del 16 de desembre , de les finances comunals.
Tenen la consideració de preus públics, les contraprestacions exigides pel Comú per la
realització de serveis o activitats, no definides com a taxa d’ acord amb la Llei de finances
comunals, en que concorri alguna de les circumstàncies següents:
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a)
b)

Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària.
Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència.

Article 3.
Obligats del pagament
Els obligats del pagament dels preus públics comunals són les persones que se’n beneficien
de la realització de serveis o activitats per part del Comú.
També tenen aquesta consideració les societats civils, les herències jacents, les comunitats de
béns i totes les entitats o els patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica
constitueixen una unitat econòmica, i es beneficiïn dels serveis o activitats prestats pel comú.
Article 4.
Obligacions accessòries
El Comú pot demanar i exigir a les persones obligades al pagament dels preus públics, les
declaracions o aportacions d’informació que consideri necessàries per a determinar les dades
o els elements referents als serveis i que siguin necessàries per a l’aplicació de les tarifes.
Tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin el Comú pot suspendre la
prestació dels serveis o la realització d’activitats sotmeses a preu públic 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 dels preus públics, els recàrrecs i interessos moratoris
acreditats.
Article 5.
Aplicació i gestió
Els imports dels preus públics s’estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació.
El Comú és l’encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la recaptació, la inspecció
i qualsevol altre funció referent als preus públics.
Article 6.
Import
L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost del
servei o l’activitat que es presta i prenent en consideració el preu de mercat que correspongui
per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant.
Tanmateix, quan per raons de caire social, cultural, esportiu, turístic o d’ interès públic
s’aconselli i es justifiqui, el Comú podrà establir, mitjançant la present ordinació, preus
públics per sota del límit previst en el paràgraf anterior., mitjançant bonificacions i/o
descomptes.
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.
Els preus públics inclosos en l’Ordinació no comprenen l’Impost General Indirecte, que es
repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.
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Si la prestació d’aquests serveis o activitats comporten la destrucció o el deteriorament de tot
o part dels elements comunals, el Comú pot exigir la consignació d’un dipòsit equivalent al
cost estimat de la reconstrucció o de la reparació d’aquells elements, sense perjudici de la
liquidació definitiva del cost real de la reconstrucció o de la reparació, que s’abonarà en el
moment en que finalitza la prestació del servei.
Article 7.
Exigibilitat
Amb caràcter general, els preus públics són exigibles des de l’inici de la prestació del servei
al que es refereixen. Tanmateix, es poden exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la
realització del 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 conjuntament amb els interessos corresponents.
En cas d’impagament, els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via
administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment, d’acord amb el procediment
previst en l el Codi de l’ Administració vigent per l’any 2022.
Article 8.
Modalitats de pagament
Amb caràcter general, l’import dels preus públics es farà efectiu mitjançant càrrec domiciliat
al compte corrent d’una entitat financera que estigui autoritzada a operar al Principat
d’Andorra; alternativament, el deute pot fer-se efectiu mitjançant transferència bancària, xec
o taló conformat i nominatiu a favor del Comú, targeta de crèdit i dèbit o bé en efectiu a les
oficines comunals o als caixers automàtics situats a les dependències comunals o per la pàgina
web.
Article 9. Prescripció
Els terminis, el còmput i la interrupció de la prescripció, així com els seus efectes, queden
regulats en els articles 17 a 18 de la Llei de finances comunals.
Títol II. Establiment dels preus públics
Article 10. Fets generadors
El Comú estableix els preus públics per raó dels fets generadors següents:
10.1.- Lloguer o concessió de nínxols o columbaris
10.1.1. - Naturalesa jurídica
El preu públic pel concepte de cementiri grava la concessió o lloguer de nínxols i columbaris.
Constitueix el fet generador la obtenció de la concessió o el lloguer dels nínxols i el lloguer
de columbaris.
10.1.2. - Obligats al pagament
Ho són les persones físiques i/o jurídiques que obtenen la concessió o lloguen un nínxol o un
columbari.
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10.1.3. - Import
L’import de concessió de nínxols és de:




Nínxols 1ª fila .........................................515,89 €/unitat
Nínxols 2ª i 3ª fila ................................... 515,89 €/unitat
Nínxols 4ª i 5ª fila ................................... 493,46 €/unitat

L’import de lloguer de nínxols és de:




Nínxols 2ª fila .........................................322,98 €/6 anys
Nínxols 3ª fila .........................................309,54 €/6 anys
Nínxols 4ª i 5ª fila ................................... 296,10 €/6 anys

L’import de lloguer d’un columbari és de: 180,00 €/ 6 anys.
10.1.4. - Pagament
L’import pel servei de cementiri es satisfà al moment d’obtenir la concessió i/o de llogar
els nínxols i columbaris.
L’import és satisfà directament a les oficines del Comú.
10.2.- Dipòsit de vehicles
10.2.1. - Naturalesa jurídica
El preu públic pel concepte de dipòsit de vehicle grava el pupil·latge al dipòsit comunal dels
vehicles retirats de la via pública, pel servei de grua.
Constitueix el fet generador la utilització del dipòsit.
10.2.2. - Obligat al pagament
L’obligat del pagament d’aquest preu és el propietari del vehicle que ha estat conduït pels
serveis del Comú al dipòsit.
10.2.3. - Import
L’import pel dipòsit és de 10,00 €/dia a partir del primer dia de dipòsit.
10.2.4.- Pagament
El preu s’ha de satisfer al moment de retirar el vehicle.
10.3.- Servei d’analítica per identificació de gossos per marcador SNP
10.3.1.- Naturalesa jurídica
La realització de les analítiques necessàries per a la identificació de gossos per marcador SNP
mitjançant un laboratori designat pel Comú.
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10.3.2.- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquest preu és el propietari del gos que demani el servei.
10.3.3.- Import

Per analítica realitzada:

28,50 €

10.3.4.- Pagament
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.
L’import de l’analítica es paga en el moment del lliurament del comprovant en les
dependències comunals.
10.3.5.- Bonificació
Aquest preu es bonificarà en un 100% fins el 15 de juny de 2022.
10.4. – Aparcaments horitzontals i verticals
10.4.1.- Naturalesa jurídica
Constitueix el fet generador l’estacionament temporal de vehicles als aparcaments públics
horitzontals i verticals que disposin d’equips de control d’accés, i que no estiguin definits
com a taxa.
10.4.2.- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquest preu públic és el propietari del vehicle que utilitza la zona
d’estacionament.
10.4.3.- Import
- Abonament mensual: 30 €
- Pèrdua targeta d’accés dels abonaments : 5 euros
- Rotació del 8h a 23 h : 1,10 €/hora
- Rotació del 23h a 8 h : 0,60 €/hora
Els aparcaments horitzontals tenen la primera mitja hora gratuïta.
S’estableix la tarifa de 18 euros per dia en cas de pèrdua de tiquet.
10.4.4.- Pagament
El pagament de l’abonament és mensual i es merita el primer dia de cada mes. Aquest
s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària
legalment autoritzada a Andorra.
El pagament de la rotació o estacionament temporal s’efectua en el moment de la retirada del
vehicle a través del caixer situat a l’aparcament horitzontal amb el tiquet lliurat per
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l’expenedor d’entrada.
10.5..- Lloguer de sales
10.5.1..- Naturalesa jurídica
El preu públic pel concepte d’ús de les diferents sales que el Comú destina a aquesta finalitat
grava l’ús d’aquestes instal·lacions
Constitueix el fet generador l’autorització de les sales del Comú.
10.5.2..- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita l’ús de la
sala.
10.5.3.- Import
L’import per l’ús de les sales és de 60,00 € per hora.
10.5.4.- Pagament
El preu per aquest ús és diari i es merita al moment de sol·licitar l’ús de la sala corresponent
directament a les oficines del Comú.
10.6.- Utilització de casetes de fusta per esdeveniments varis
10.6.1.- Naturalesa jurídica
Aquest preu públic grava la utilització de casetes de fusta pels diferents esdeveniments que
es poden realitzar a la Parròquia.
10.6.2.- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita la utilització
de les casetes.
10.6.3.- Import
S’estableix una forquilla del preu de 5,00 € fins a 40,00 € per dia, d’acord amb la naturalesa
de l’esdeveniment.
El període d’utilització mínim i el preu d’acord amb la forquilla establerta, s’establirà segons
el tipus d’esdeveniment al moment de realitzar-ho.
10.6.4.- Pagament
El preu merita al moment de sol·licitar l’ús de les casetes a les oficines del Comú.
10.7. Venda de plecs de bases per a concursos públics
10.7.1. - Naturalesa jurídica
Aquest preu públic grava la venda de plecs de bases en suport paper, per als concursos públics.
10.7.2. - Obligats al pagament
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L’obligat del pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita l’adquisició
dels plecs.
10.7.3. - Import
L’import per l’adquisició de plecs es regula de la següent forma:

20 € pels plecs de bases per a subministrament, treballs tècnics i obres estimades a
menys de 50.000,00 €

90 € pels plecs de contractes de gestió de serveis públics i obres estimades entre
50.001,00 € i 150.000,00 €
150 € pels plecs per a obres estimades entre 150.001,00 € i 350.000,00 €


180 € pels plecs per a obres estimades superiors a 350.000,00 €
10.7.4. - Pagament
El preu s’ha de satisfer al moment d’adquirir el plec de bases.
10.8.- Vendes consumicions casa pairal
10.8.1.- Naturalesa jurídica
Aquest preu públic grava la venda de productes al bar de la casa pairal.
10.8.2.- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquest preu és l‘usuari de la casa pairal.
10.8.3.- Imports consumicions





















Bitter sense alcohol:
Vermut:
Cervesa “quinto”:
Cervesa sense alcohol:
Refrescos (cola, taronja,...):
Tònica:
Sucs de fruita:
Copa de vi:
Xerès:
Moscatell:
Anís:
Ginebra:
Conyac:
Whisky:
Combinat alcohol:
Cafè:
Tallat:
Cafè amb llet:
Cigaló:
Cacaolat:

1,00 €
0,65 €
1,20 €
0,75 €
0,75 €
0,85 €
0,85 €
1,00 €
2,00 €
1,50 €
1,50 €
2,00 €
1,50 €
2,00 €
3,00 €
0,55 €
0,65 €
0,75 €
1,00 €
1,00 €
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Llet:
Infusions:
Aigua sense gas:
Aigua amb gas:
Llauna d’olives petita:
Patates petites:
Magdalenes i/o “Sobaos”

0,50 €
0,50 €
0,35 €
0,65 €
0,75 €
0,65 €
0,70 €

10.8.4..- Pagament
El preu s’ha de satisfer al moment de demanar la consumició.
10.9.- Destrucció de vehicles
10.9.1.- Naturalesa jurídica
El preu públic pel concepte de destrucció de vehicle, grava la destrucció dels vehicles
destinats a ser destruïts prèvia demanda dels propietaris.
10.9.2.- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquest preu és el propietari del vehicle que ha sol·licitat la seva
destrucció.
10.9.3.- Import
L’import per la destrucció dels vehicles es:
Vehicle particular:
78,00 €


Camionetes:
98,00 €

Vehicles de més de 3,50 tones:
48,00 €, més 27,00 €/hora de destrucció i
10% del material utilitzat
10.9.4.- Pagament
El preu s’ha de satisfer al moment de retirar el vehicle.
10.10.- Activitats departament de turisme, socials i esports
10.10.1.- Naturalesa jurídica
Aquests preus públics graven les activitats del departament de turisme, socials i esports.
10.10.2.- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquests preus són les persones físiques o jurídiques que sol·liciten
realitzar les activitats del departament de turisme, socials i esports.
10.10.3.- Imports
Colònies, campaments i rutes:
a)

Colònies:
Entre 180 i 220 € per torn

Campaments i rutes:
Entre 80 i 120 € per torn
S’aplicarà un 10% de descompte amb el Carnet de família nombrosa o de família
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monoparental.
b)

Esplai:
− Matí:

37 €/mes
33 €/mes/nen (amb Carnet de família nombrosa o de família monoparental)

−

−
minuts)
c)
−
−
−
−
d)

Tarda:
74 €/mes


67 €/mes/nen (amb carnet de família nombrosa o de família monoparental)
Servei de 30 minuts (des del moment que els infants surten de l’escola i màxim 30


12 €/mes/nen

Tallers Vacances escolar:
Activitats:

9,50 €/dia
8,50€/dia/nen (amb Carnet de família nombrosa o de família monoparental)

Menjador: 7,00 €/dia
Menjador intolerant: 10,00 €/dia
Servei de ludoteca: 2,00 €/dia

Activitats d’estiu:
Esports d’estiu activitats:

59,00 €/setmana
54,00 €/setmana/nen (amb Carnet de família nombrosa o de família

monoparental).
− Setmanes Temàtiques:

69,00 €/setmana

64,00€/setmana/nen (amb Carnet de família nombrosa o de família
monoparental).
− Esport d’estiu menjador: 7,00 €/ dia
− Menjador intolerant: 10,00 €/dia
− Servei de ludoteca matí: 2,00 €/dia
− Servei de ludoteca tarda: 2,00 €/dia
−

e)


Activitats Extraescolars Infants:
Entre 15 € i 40 € mensuals

f)

Travessa de La Massana - Ordino:




Adults a partir de 12 anys:
17,00 €
Infants fins a 11 anys:
Gratuït
Inscripcions el mateix dia de la travessa: 5,00 € de recàrrec
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Assegurança corredors no federats:

8,00 €

g)

Cursets i campionats de BMX i Pump Track:

Campionats BMX i Pump Track entre 5 € i 20 €

Cursets 10 €, 2 dies per setmana, i 2 hores per dia

h)

Oficina de Turisme:

Marxandatge Comapedrosa: de 0,30 a 50 €

Altres productes de marxandatge: de 0,60 a 40 € (pins, pòsters, imants, postals,

etc)


Mapes: de 1 a 40 €
Publicacions turístiques: de 1 a 50 €


Targes de telèfon: de 3 a 30 €

Llicències de pesca: de 2 a 30 €

Actes i activitats turístiques, culturals, socials i esportives organitzades pel Comú:
de 1 a 50 €

Actes i activitats turístiques, culturals, socials i esportives organitzades per altres
entitats púbiques i/o privades: de 1 a 100 €
Els preus de l’Oficina de Turisme gaudiran dels descomptes següents:

15 % amb el Carnet Jove

Majors de 70 anys i menors de 6 anys gratuït
Infants de 6 a 12 anys: 50 %

i)

Setmanes joves:

Activitat
Vela
Vòlei platja

Preu resident
220,00 €
25 € (torn 5 dies)
20 € (torn 4 dies)
130,00 €

Esports d’aventura
Descens en BTT
Campus d’escalada i muntanya
Campus skate
Volta a Andorra a peu

225,00 €
72,00 €
72,00 €
190,00 €

Preu no resident
300,00 €
30 € (torn 5 dies)
25 € (torn 4 dies)
245,00 €
375,00 €
295,00

j)
Activitats adults:
Entre 30,00 € i 50,00 € mensuals

Esplai diari:
k)
Mati: 3,00 € al dia
Tarda: 7,00 € al dia
l)

Estiu Jove: Activitat:
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Assegurança
10€/torn

Entre 50€ i 100 €/setmana
Entre 40€ i 80€/setmana/nen (amb carnet de família nombrosa o de família monoparental)
Menjador: 7 €/dia
Menjador intolerant: 10 €/dia
m)

Escola de pares i mares de les Valls del Nord: 20 €/6 sessions

Els preus del menjador es podran veure modificats d’acord amb el preu establert dins el
conveni de col·laboració del servei de menjador de les escoles de La Massana.
Les activitats destinades a la gent gran gaudiran d’un descompte del 50% sobre el preu de
l’activitat presentant la Carta Magna.
Els inscrits als tallers de vacances escolars i que estiguin apuntats a l’esplai de tarda o apuntats
un mínim de 11 tardes al mes a l’Esplai, gaudiran d’un 50% de descompte, i podran gaudir
del servei de ludoteca de forma gratuïta.
10.10.4.- Pagament
El preu s’ha de satisfer al moment de sol·licitar l’activitat.
10.11.- Servei de menjador de la casa pairal
10.11.1.- Naturalesa jurídica
Aquest preu públic grava el servei de menjador de la casa pairal.
10.11.2.- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquest preu és l‘usuari del servei de menjador de la casa pairal.
10.11.3.- Import del servei de menjador: 5 €/ àpat
El Comú de La Massana subvenciona la part restant del preu de l’àpat.
10.11.4.- Pagament
El preu s’ha de satisfer al moment de sol·licitar el servei.
10.12.- Activitats departament d’educació i cultura
10.12.1.- Naturalesa jurídica
Aquests preus públics graven les activitats del departament d’educació i cultura.
10.12.2.- Obligats al pagament
L’obligat del pagament d’aquests preus són les persones físiques o jurídiques que sol·liciten
realitzar les activitats del departament d’educació i cultura.
10.12.3.- Imports
a) Escola de música:
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-Matrícula:
Estudis lliures (joves entre 13 i 19 anys i adults):
Estudis complerts i tallers (infants de 6 a 16 anys):
Estudis tallers (infants de 4 a 5 anys):
-Quotes mensuals:
Estudis lliures (joves entre 13 i 19 anys i adults):
Estudis complerts i tallers (infants de 6 a 16 anys):
Estudis tallers (infants de 4 a 5 anys):

95,00 €/curs
63,00 €/curs
50,00 € /curs
65,00 €/curs
58,00 €/curs
28,00 € /curs

Segon instrument: 38,00 € mensuals
Descompte d’un 20% a la matrícula amb el Carnet Jove.
Descompte d’un 50% a la matrícula amb la Carta Magna.
Descompte d’un 15% a la matrícula amb el Carnet de família nombrosa o família
monoparental.
b)











Escola d’art:
Taller infants matriculats:
Taller infants no matriculats:
Taller adults matriculats:
Taller adults no matriculats:
Matrícula adults:
Matrícula adults a partir de l’abril:
Preu Forfet adults:
Matrícula Infants:
Matrícula Infants a partir de l’abril:
Preu forfet infants:

6,90 €/hora
9,00 €/hora
13,40 €/hora
15,45 €/hora
63,00 €
31,55 €
45,00 €/mes
47,50 €
23,75 €
35,00 €/mes

Les activitats destinades a la gent gran gaudiran d’un 50% de descompte sobre el preu de
l’activitat presentant la Carta Magna.
Els posseïdors del Carnet Jove podran gaudir d’un descompte del 20% en el preu de la
matrícula.
c)



Activitats Joves:
Activitats i Sortides Joves:
Colònies joves:

d)



Fotocòpies Punt 400
Impressió i fotocòpia Din A4 blanc i negre: 0,05 €/ unitat
Impressió i fotocòpia Din A4 color:
0,10 €/ unitat

e)

Teatre:

Forquilla entre 3,00 € i 50,00 €
Entre 200 € i 230 €
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S’estableix una forquilla del preu de les entrades de 3,00 € fins a 30,00 € per entrada d’acord
amb la naturalesa de l’acte.
El preu de les entrades gaudirà d’un descompte del 50% prèvia presentació de la Carta Magna
o Carnet Jove.
f)






Biblioteca:
Connexió Internet (carnet turístic i públic sense carnet):
Renovació carnet perdut:
Impressió i fotocòpia Din A4 blanc i negre:
Impressió Din A4 color:
Fotocòpia Din A4 color:

 Fotocòpia Din A3 blanc i negre:
 Fotocòpia Din A3 color:
 Dipòsits usuaris temporers i segona residencia:

6,00 €/ hora
2,50 €
0,10 €/ unitat
0,20 €/ unitat
0,40 €/ unitat
0,20 €/ unitat
0,80 €/ unitat
30,00 €

10.12.4.- Pagament
El preu s’ha de satisfer al moment de sol·licitar l’activitat, acte o servei.
10.13.- Venda de bústies
10.13.1.- Naturalesa jurídica
El preu públic per la venda de bústies grava la venda d’aquest material per part del Comú.
10.13.2.- Obligats al pagament
L’obligat de pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita el material.
10.13.3.- Import
L’import per l’adquisició és de 70,00 €.
10.13.4.- Pagament
El preu s’ha de satisfer en el moment d’adquirir el material directament a les oficines del
Comú de La Massana.
10.14.- Venda i reposició de contenidors per a escombraries o per la recollida selectiva de
residus.
10.14.1. .- Naturalesa jurídica
El preu públic per la venda de contenidors domèstics de recollida selectiva grava la venda
d’aquest material per part del Comú.
10.14.2.- Subjectes passius
L’obligat de pagament d’aquest preu és la persona física o jurídica que sol·licita el material.
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10.14..3.- Import
L’import per l’adquisició és de:
Contenidor envasos: 250,00 €/unitat


Contenidor vidre:
260,00 €/unitat



Contenidor cartró:
Contenidor brossa:

260,00 €/unitat
240,00 €/unitat

En el cas de reposició dels contenidors aquest preus es veuran incrementats d’un 10%.
10.14.4.- Pagament
El preu s’ha de satisfer directament a les oficines del Comú.
El lliurament es farà efectiu un cop realitzat el pagament corresponent.
10.15. Servei bus comunal pels escolars
10.15.1. Naturalesa jurídica
El preu públic per a la prestació del servei de transport comunal dels escolars grava la
prestació de l’esmentat servei que es presta durant els dies lectius del calendari escolar als
alumnes que van i retornen de les escoles.
10.15.2. Obligat al pagament
L’obligat al pagament d’aquest preu és la persona física que sol·licita el servei pel menor que
té a càrrec.
10.15.3. Import
L’import anual és de 107,88 € un viatge i de 215,76 € dos viatges.
El pagament es realitzarà per càrrec bancari per part del Comú al compte bancari que s’indiqui
en la sol·licitud de prestació del servei.
Títol III. Règim d’infraccions i sancions
Article 11.
Exercici de la potestat sancionadora
Els comuns són competents per definir infraccions i aplicar sancions per incompliment de la
normativa comunal en relació als ingressos de dret públic, tant de naturalesa tributària com
no tributària.
Article 12. Sancions no tributàries
Les sancions referides als preus públics són de naturalesa no tributària, i l’òrgan competent
per a imposar-les és el Ple del Comú o bé per l’ òrgan en què aquest delegui, d’ acord amb el
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procediment establer tal Codi de l’ Administració.
Article 13. Infraccions i sancions
Dóna lloc a infraccions no tributàries l’incompliment de les obligacions o dels deures exigits
a qualsevol persona física o jurídica que es beneficiï de la realització de serveis o activitats
per part del Comú.
Article 14. Recurs administratiu
Contra els actes i les resolucions administratives del Comú 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.
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.
Article 15.

Recurs jurisdiccional

Contra la desestimació, presumpta o expressa, d’un recurs administratiu, les persones
interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció administrativa, en la forma i els
termini establerts per la Llei que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.
Disposició Final única
Aquesta Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Tot el que es fa públic per a coneixement general.
La Massana, 31 de març de 2022
Vist i plau
Olga Molné
Soldevilla
(AUTENTICA
CIO)
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