Ordinació
Ordinació del 24-11-2016 de preus públics per a l’any 2017.
Atès el marc de l’autonomia administrativa i financera que fa referència l’apartat
2n. de l’article 80 de la Constitució.
Atès el que disposen els articles 4, 5, i 7 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.
Atès el que disposa el Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de 27 de juny de les
Finances Comunals.
Atès el Codi de l’Administració.
El Comú d’Ordino estableix, mitjançant la present Ordinació, els preus públics
dels serveis que ofereix.
El Comú d’Ordino reunit en sessió ordinària de Consell de data 24 de novembre
del 2016, ha aprovat la següent Ordinació de preus públics.
ORDINACIÓ DE PREUS PÚBLICS
TEXT REFÓS SENSE VALOR LEGAL
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
Secció primera. Potestats i definicions
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.
Article. 2 Definició i contingut dels preus públics
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Aquesta Ordinació regula els trets essencials 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 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals.
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions exigides pel Comú
d’Ordino per la prestació de serveis públics, la realització d’activitats o de funcions
administratives, quan no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria, sempre i
quan 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.
Article 3. Import dels preus públics
1. L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreix, com a
mínim, el cost del servei que es presta i prenent en consideració el preu de mercat
que correspon per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona
sol·licitant.
2. Tanmateix, si en aplicació de la política social d’aquest comú s’aconsella i es
justifica, es podran establir preus públics per sota del cost dels serveis prestats.
3. Les propostes per a l’establiment o la modificació dels imports dels preus
públics que s’exigeixin han d’anar acompanyades d’una memòria que motivi i
justifiqui la quantia.
4. Als preus que es detallen en l’Ordinació caldrà afegir en cada cas el
percentatge d’Impost General Indirecte que li correspongui d’acord amb la
normativa vigent en cada moment.
5. Si la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comunal
comporten la destrucció o el deteriorament de tot o part dels seus elements, 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 utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic comunal.
Article 4. Aplicació i gestió
Els imports dels preus públics s’estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació.
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El Comú és l’encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la recaptació,
la inspecció i qualsevol altra funció referent als preus públics.
Article 5. Obligats al pagament
1. Els obligats al pagament dels preus públics són les persones que sol·liciten o
es beneficien del servei o activitat corresponent.
2. 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.
3. En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades
esmentades o impedeixin les comprovacions oportunes, el Comú procedirà a
determinar l’import del preu públic, partint de les dades que posseeixi i de
l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que si escau
correspongui.
Salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, el Comú pot
suspendre la prestació del servei o l’activitat sotmesa 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 els interessos moratoris acreditats.
Article 6. Naixement de l’obligació
1. L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la
realització de l’activitat, o des del moment en què s’utilitzi un servei públic, podent
exigir, en els casos en què es consideri oportú, pagaments anticipats o un dipòsit
previ.
2. Quan es tracti de cursos, tallers, ensenyaments de tot tipus, o d’altres
activitats, l’obligació de pagar neix en el moment de formalitzar la matrícula o la
inscripció.
3. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució dels imports pagats
juntament amb l’interès moratori, si escau, o tractant-se d’espectacles el canvi de
les entrades quan això sigui possible.
Article 7. Forma de pagament
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Com a norma general, el pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines
comunals, o en la mateixa instal·lació. 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 subsidiàriament per
ingrés a les oficines comunals.
Article 8. Prescripció
Prescriu al cap de tres anys:
1. La facultat del Comú de liquidar els deutes per altres ingressos de dret
públic, entre els que s’hi troben els derivats dels preus públics. El termini
de prescripció comença a partir de la realització del fet generador o del
naixement de l’obligació correlativa.
2. El dret del Comú d’exigir el pagament dels deutes liquidats. El termini de
prescripció s’inicia amb la notificació de la liquidació.
3. La potestat d’imposar sancions pecuniàries. El termini de prescripció es
compta a partir del dia en que es comet la infracció.
La prescripció dels drets econòmics s’aplica d’ofici mitjançant resolució de l’òrgan
competent.
Article 9. Responsabilitats
Les accions i les omissions, tant intencionades com culposes, que ocasionen,
directament o indirectament, perjudici econòmic a les finances del Comú
determinen l’exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa segons els
casos.
Secció segona. Cobrament d'impagats
Article 10. Deutes no satisfets
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 la Secció Tercera “Del procediment de recaptació” del
Capítol II “Aplicació dels tributs”, de l’Ordinació Tributària comunal vigent per
l’exercici i en general d’acord amb l’establert a la Llei 21/2014 de bases de
l’ordenament tributari.
El pagament d’una de les quotes d’un venciment posterior no extingeix la facultat
d’exigir els anteriors no pagats.
a) Inici del procediment de constrenyiment
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El període executiu s’inicia quan, vençut el període voluntari, hi ha hagut un
incompliment, total o parcial.
b) Certificació de descoberts
Transcorregut el termini de pagament en període voluntari, l'Interventor del Comú
certifica els descoberts (individualment o col·lectivament) existents per a què
siguin executats pel procediment de constrenyiment.
c) Meritament de recàrrecs, interessos moratoris i costes
Transcorregut el termini de pagament en període voluntari, s’inicia el període
executiu que produeix, des del dia següent al de la finalització del període
voluntari, els efectes següents:
c.1) El meritament dels recàrrecs executiu o de constrenyiment, si escau.
c.2) El meritament de l'interès moratori, si escau.
c.3) El meritament, si és el cas, de costes.
c.4) La recaptació pel procediment de constrenyiment
d) Procediment de constrenyiment
Els aspectes de la recaptació pel procediment de constrenyiment queden regulats
pel capítol cinquè, secció segona de la Llei 21/2014 de bases de l’ordenament
tributari, els reglaments que la desenvolupen i l’Ordinació tributària del Comú
d’Ordino.
e) Embargament i execució de garanties
Si l’obligat tributari no s’oposa al constrenyiment i no efectua el pagament, el
Comú li embarga els béns o drets que corresponguin, d’acord amb l’estipulat als
articles 108 i següents de la Llei 21/2014 de bases de l’ordenament tributari, els
reglaments que la desenvolupen i l’Ordinació tributària del Comú d’Ordino.
f) Mesures cautelars
Per tal d’assegurar el cobrament dels deutes per impagament de preus públics, el
Comú pot adoptar mesures cautelars de caràcter provisional, si hi ha indicis
racionals que el cobrament esmentat es pot veure impedit o greument dificultat
considerant la situació patrimonial del deutor o la realització d’actuacions per
reduir la seva solvència, en els termes establerts en l’article 62 de la Llei 21/2014
de bases de l’ordenament tributari, els reglaments que la desenvolupen i
l’Ordinació tributària del Comú d’Ordino.
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Article 11. Compensació
1. Es podran extingir totalment o parcialment per compensació els deutes a favor
del Comú d’Ordino que es troben en fase de gestió recaptadora, tant en període
voluntari com executiu, amb les obligacions que puguin haver degudament
reconegudes a favor de l’obligat al pagament.
2. Aplicada la compensació, l’obligació i el deute quedaran extingits en la
quantitat concurrent. Si el deute és superior a l’obligació, l’obligat al pagament
haurà d’abonar la diferència abans d’autoritzar la compensació. Si l’obligació és
superior al deute, el Comú d’Ordino farà la liquidació minorant i expressant els
imports corresponents.
Article 12. Condonació i insolvència
1. Els aspectes relacionats amb la condonació de deutes són el establerts per
l’article 58 de la Llei 21/2014 de bases de l’ordenament tributari, els reglaments
que la desenvolupen i l’Ordinació tributària del Comú d’Ordino.
2. Els deutes que no es puguin cobrar per declaració de fallida dels obligats
tributaris, es declararan provisionalment extingits mentre aquests no es rehabilitin
dins del termini de prescripció, moment en el qual, aquest deute s’extingirà
definitivament.
Article 13. Ajornament i fraccionament de deutes
1. El Comú, per acord de la Junta de Govern, podrà, en circumstàncies
excepcionals i quan hi hagin motivacions socials justificades, ajornar i/o fraccionar
quotes pel pagament de preus públics.
Les demandes d’ajornament i fraccionament es realitzaran mitjançant l’entrada del
document de sol·licitud corresponent als serveis comunals.
Aquesta sol·licitud, degudament informada pel departament de Finances, serà
tramesa a la Junta de Govern qui, en mèrits de la circumstància social i
excepcional, accedirà o denegarà la demanda.
2. La Junta de Govern podrà atorgar l’ajornament o fraccionament de les quotes
d’acord amb els següents paràmetres:
a) L’import de cadascuna de les quotes fraccionades i ajornades no podrà ser
inferior a 30 €.
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b) Els fraccionaments tindran com a venciment, com a norma general, l’últim dia
de cada període i podran ser:
- Mensuals, fins a 12 pagaments anuals.
- Bimensuals, fins a 6 pagaments anuals.
- Trimestrals, fins a 4 pagaments anuals.
- Semestrals, fins a 2 pagaments anuals.
El primer venciment serà a finals del primer període natural ajornat a comptar de la
data de l’atorgament.
c) L’ajornament podrà ser com a màxim per un any.
d) L’ajornament del pagament implica el meritament de l’interès moratori.
e) Per imports superiors a 2.500 € es podrà dispensar l’aportació de garantia.
3. La falta de pagament d’una sola de les quotes ajornades o fraccionades en el
venciment atorgat, determina:
a) en període voluntari, l’exigència immediata en període executiu, en cas de
fraccionament es consideren vençuts tots els terminis i així mateix
s’exigiran pel procediment de constrenyiment,
b) en període executiu, la represa del procediment de constrenyiment pel total
de les quotes pendents,
c) i en tot cas, l’execució immediata de les garanties aportades.
El pagament d’una de les quotes tributàries d’un venciment posterior no extingeix
la facultat d’exigir els anteriors no pagats.

Secció tercera. Règim d'infraccions i sancions
Article 14. 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 15. Sancions no tributàries
Les sancions referides als preus públics són de naturalesa no tributària i l’òrgan
competent per a imposar-les és la Junta de Govern del Comú.
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Article 16. 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 17. 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,
davant la Junta de Govern del Comú, 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 18. 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.

CAPÍTOL II – CLASSIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article 19. Tipologia de preus públics
El Comú d’Ordino estableix els preus públics, per raó dels fets generadors
següents:
A) Per la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del
subsòl, sòl o sobrevol d’un bé de domini públic comunal:
1.- Instal·lació de rètols
2.- Realització d’activitats, instal·lacions i ocupacions temporals de via
pública a la parròquia.
3.- Instal·lació de reserves d’estacionament o de guals
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4.- Aparcament a espais públics senyalitzats com a zones blaves i zones
verdes.
5.- Instal·lació de cendrers.
6.- Subministrament d’aigua, de comptadors i de serveis de lampisteria
7.- Concessions per a la utilització d’un lloc d’enterrament als cementiris de
la parròquia
8.- Utilització del servei d’abocador
9.- Instal·lació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada.
B) Per la prestació de serveis:
1.- Escola Bressol
2.- Aparcaments comunals
3.- Activitats del Centre de Natura de la Cortinada i Parc Natural de
Sorteny
4.-Utilització d’espais i la realització d’activitats que ofereix el Centre
Esportiu
5.- Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o
culturals.
6.- Activitats de promoció turística i dinamització del comerç.
7.- Cessió d’espais
8.- Subministrament de contenidors i de sal pel desglaç
9.- Rètol d’autorització d’obra
10.- Desballestament de vehicles
11.- Producció i instal·lació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada.
12.- Peritatge de valoracions urbanístiques de terrenys
13.- Miralls homologats
C) Per la prestació de serveis administratius:
1.- Venda de publicacions i altres elements o serveis.
2.- Venda de fotocòpies, servei d’impressió informàtica, CD del pla
d’ordenació i urbanisme parroquial i documents de contractació pública.
3.- Celebració de casaments civils.
Secció primera.- Preus públics per la utilització privativa o aprofitament
especial degudament autoritzat del subsòl, sòl o sobrevol d’un bé de
domini públic comunal
Article 20. Instal·lació de rètols
1. Fet generador
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És l’obtenció de la resolució favorable per instal·lar a llarg termini, rètols indicadors
i publicitaris.
2. Imports
A) Rètols indicadors: 36 € anuals per rètol simple
72 € anuals per rètols de doble cara.
450 € per instal·lació de rètols.
900 € per instal·lació de rètols de doble cara.
B) Rètols publicitaris: 6,15 € per m2 anuals, amb un mínim 42 € anuals
3. Pagament
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, per càrrec domiciliat al
compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que
designi l’obligat tributari o subsidiàriament per ingrés davant les oficines
comunals. El preu públic merita anyalment, el primer dia de l’any natural.
En cas que l’autorització es produeixi després del dia 1 de gener, el preu públic es
merita a la data de la resolució favorable, 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 efectuat la referida resolució.
Article 21. Realització d’activitats, instal·lacions i ocupacions temporals
de via pública a la parròquia.
1. Fet generador
És l’obtenció de la resolució favorable per a l’ocupació temporal d’espais públics
per a diversos conceptes:
a) Terrasses: Instal·lació temporal de terrasses de bar o establiments del ram
de l’hoteleria o la restauració a la via pública.
b) Venda ambulant o sedentària: Realitzada per una persona física o jurídica
fora d’un establiment comercial permanent, a la via pública, en llocs i dates
variables.
c) Elements annexos a establiment comercial principal: Les ocupacions de la
via pública que tinguin caràcter temporal o constitueixen un ús especial del
domini públic, que no estiguin expressament prohibides, i que estiguin
relacionades directament amb un comerç radicat a la parròquia d’Ordino,
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com poden ser màquines de venda automàtica, expositors o qualsevol
altre element anàleg.
d) Per motiu d’obres:
d.1) Contenidors: Instal·lació a la via pública de contenidors per a la
recollida d’escombreries procedents d’obres.
d.2) Bastides: Instal·lació d’estructures provisionals aixecades davant d’una
façana per a facilitar la construcció, reparació o pintura de murs i parets.
d.3) Grues: Instal·lació de grues amb estructura metàl·lica desmuntable,
especialment dissenyada per treballar en la construcció o de grues mòbils,
que permetin l’elevació de càrregues i que posseeixi capacitat de
moviment autònom.
d.4) Altres elements relacionats amb el desenvolupament d’obres i no
previstos als apartats anteriors com poden ser les tanques d’obra.
d.5) Subministrament de lona microperforada.
e) Publicitat estàtica:
e.1) Cartells: Per a l’exposició d’anuncis impresos.
e.2) Rètols, banderes, banderoles i pancartes: Instal·lació de suports
publicitaris temporals sobre teles, lones, plàstics, panells o material de
poca consistència i duració.
e.3) Cavallets: instal·lació de cavallets davant dels establiments comercials
a la via pública.
f) Altres conceptes d’ocupació de via pública, sotmesos a l’obtenció
d’autorització i no inclosos en els apartats a) a e) anteriors.
És d’obligat compliment obtenir l’autorització prèvia per a l’ocupació d’espais
públics d’acord amb l’establert a l’ordinació corresponent. L’incompliment
d’aquest precepte pot ser motiu d’infracció.
No estan subjectes al pagament d’aquest preu, les ocupacions de la via pública
realitzades per compte de l’Administració pública, entitats de dret públic o
societats públiques, o les empreses subcontractades per aquestes, ni les
ocupacions relacionades amb el desenvolupament d’esdeveniments turístics,
esportius i/o culturals, realitzades per a terceres persones i que siguin
considerades expressament d’interès públic per part del Comú d’Ordino.
Les empreses no subjectes hauran de documentar la circumstància que justifica
la no subjecció mitjançant el certificat corresponent d’estar treballant per una
administració pública o entitat de dret públic.
2. Imports
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Mínim 24 h, sense possibilitat de fraccionament per hores.

a) Terrasses
a.1 Durada anual renovable:
a.2 Temporada d’estiu:
a.3 Temporada d’hivern:
b) Venda ambulant o sedentària:

16 € per m2
13,50 € per m2
9,50 € per m2
1,25 € per m2 i per dia

c) Elements annexos a establiment principal:
c.1 Durada anual renovable:
c.2 Llicència temporal o puntual:
d) Per motiu d’obres:
d.1 Contenidors:
d.2 Bastides:
d.3 Grues:
d.4 Altres elements:
d.5 Subministrament
microperforada:

de

lona

e) Publicitat estàtica:
e.1 Cartells:
e.2.a Rètols, banderes, banderoles i
pancartes. Durada anual renovable:
e.2.b Rètols, banderes, banderoles i
pancartes. Llicència temporal o
puntual:
e.3.a
Cavallet.
Durada
anual
renovable:
e.3.b Cavallet. Llicència temporal o
puntual:
f) Altres ocupacions de via pública
Per autorització

16 € per m2
0,10 € per m2 i per dia

1,25 € per m3 i dia.
1,25 € per m2 i dia.
1,25 € per m2 i dia.
1,25 € per m2 i dia.
3,50 x 1,70: 100 € per lona.

0,05 € per cartell
2 € per any
0,50 € per dia
2 € per any
0,50 € per dia

1,25 € per m2 i dia.

3. Pagament
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable o en el moment de
sol·licitar l’autorització, per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària
legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari o
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subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals, segons el període
sol·licitat.
Per les renovacions tàcites anuals, s’efectuarà per càrrec domiciliat al compte de
l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat
tributari o subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals, a partir del seu
meritament.
Article 22. Instal·lació de reserves d’estacionament o de guals
1. Fet generador
És l’obtenció de la resolució favorable per a la ubicació d’una reserva
d’estacionament o de gual.
2. Imports
A) Gual per entrada i sortides de vehicles.
a. Manteniment i senyalització: 65 €
b. Preu metre lineal anual:
26 €
B) Reserva d’estacionament davant d’establiment hoteler.
a. Manteniment i senyalització: 260 €
b. Preu metre lineal anual:
26 €
C) Reserva d’estacionament d’ús exclusiu dels usuaris de comerços o
industries.
a. Manteniment i senyalització: 260 €
b. Preu ocupació temporal o puntual: 0,07 € per metre lineal i dia
3. Pagament
El meritament de l’import anual relatiu als metres lineals dels apartats A) i B), és l’1
de gener de cada any. En el cas que la resolució favorable sigui posterior a
aquesta data, aquest import 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 de la resolució i s’afegirà, si escau, el preu
corresponent al manteniment i senyalització.
Pel que fa a l’apartat C), la quota es pagarà en el moment del lliurament de la
resolució favorable, calculada en base al calendari sol·licitat fins a final de l’exercici
i a partir del primer dia de gaudiment de l’ocupació.
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Article 23. Aparcament a espais públics senyalitzats com a zones blaves i
zones verdes
1. Fet generador
La utilització de les zones d’aparcament a espais públics definides com a zones
blaves i zones verdes.
2. Imports
A) Import mínim:
B) Preu per hora:
C) Regularització de l’excés del temps establert al tiquet
corresponent, efectuada mitjançant els aparells
expenedors habilitats dins del mateix dia:
D) Subministrament de targetes de pagament amb un
import de càrrega pel temps equivalent a 3 €:
E) Abonament anual (de gener a desembre) per
aparcament en zona verda:
F) Abonament trimestral ( trimestres naturals ) per
aparcament en zona verda:
G) Abonament mensual ( De l’1 al 30 de cada mes ) per
aparcament en zona verda:
H) Restitució de tarja d’abonament anual per pèrdua:
I) Connexió a borna de subministrament de serveis per a
autocaravanes ( aigua o llum):

0,15 € (per fraccions
de 15 minuts).
0,50 €
7 €.
3 € per
targeta.
100 €
32 € per trimestre.
13 € mensuals.
5€
2€

Els preus no poden ser fraccionats.
3. Pagament
El pagament s’efectua abans de la retirada del corresponent tiquet lliurat pels
aparells expenedors habilitats.
El pagament del subministrament de targetes, s’efectua en el moment del
lliurament en les dependències comunals.
L’import de l’abonament anual per zona verda es paga en el moment del
lliurament en les dependències comunals, de la targeta identificativa corresponent.
Aquest import es fraccionarà per mensualitats senceres pendents de transcórrer i
les targetes caducaran el 31 de desembre de l’any contractat. Per a l’exercici
següent caldrà presentar una nova demanda d’abonament.
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El pagament de la connexió al subministrament de serveis per a autocaravanes es
realitza directament a la borna.
4. Bonificacions
Els vehicles elèctrics i híbrids endollables gaudiran de les primeres dues hores
d’estacionament gratuïtes en qualsevol zona de pagament de la via pública. Per
gaudir d’aquesta bonificació els vehicles hauran de disposar de la vinyeta
d’identificació d’aquesta categoria que subministra el Govern d’Andorra.
Article 24. Instal·lació de cendrers
1. Fet generador
L’obtenció de la resolució favorable per instal·lar temporalment un cendrer a
l’entrada llindant de la voravia de bars, restaurants, pubs o discoteques.
2. Imports
c.1 Autorització, subministrament i instal·lació de
cendrer de peu:
c.2 Autorització, subministrament i instal·lació de
cendrer de paret:

175 €
90 €

L’autorització d’ocupació de via pels cendrers es renovarà tàcitament de forma
anual sense meritament de tribut.
El Comú es reserva la facultat de limitar o denegar la sol·licitud per garantir l’espai
necessari per a la circulació dels vianants.
3. Pagament
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, per càrrec domiciliat al
compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que
designi l’obligat tributari o subsidiàriament per ingrés davant les oficines
comunals.
Article 25. Subministrament d’aigua, de comptadors i serveis de
lampisteria
1. Fet generador
Beneficiar-se, conjuntament o separadament dels serveis següents:
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A) Subministrament d’aigua potable de la xarxa pública
B) Subministrament de comptador
C) Intervenció de servei de lampisteria
D) Subministrament d’arqueta registrable amb l’anagrama del Comú
2. Import
L’import dels corresponents preus públics, s’estableix en funció del fet generador.
A) Subministrament d’aigua potable de la xarxa pública, segons el volum de
consum trimestral:
A.1) Consum mínim per unitats de consum fins a
20 m3
A.2) Consum mínim per obres fins a 20 m3
A.3) Consum per unitats de consum de 21 a 50
m3
A.4) Consum per unitats de consum de 51 a
100 m3
A.5) Consum per unitats de consum de més de
100 m3
A.6) Consum per obres de 21 a 100 m3
A.7) Consum per obres a partir de 100 m3

26 € trimestrals.
47 € trimestrals.
0,47 € per m3 trimestrals.
1 € per m3 trimestrals.
1,15 € per m3 trimestrals.
1 € per m3 trimestrals.
1,15 € per m3 trimestrals.

B) Subministrament de comptador
B.1) Comptador DN 15
B.2) Comptador DN 20
B.3) Comptador DN 25
B.4) Comptador DN 32
B.5) Comptador DN 40
B.6) Comptador DN 50
B.7) Comptador DN 80
B.8) Aparell emissor d’impulsos

70 €
80 €
195 €
230 €
315 €
530 €
975 €
65 €

C) Intervenció de servei de lampisteria
C.1) Preu hora oficial
- Hora normal
- Hora nocturna
C.2) Preu hora ajudant
- Hora normal
- Hora nocturna

24,60 € per hora
27 € per hora
16,40 € per hora
18 € per hora
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D) Arqueta registrable amb l’anagrama del Comú, preu unitari 155 €
3. Pagament
A) Pel que fa el subministrament d’aigua potable de la xarxa pública, el pagament
d’aquest preu públic és trimestral i es fa efectiu al final del trimestre, per càrrec
domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat que
designi l’obligat al pagament, o subsidiàriament per ingrés a les oficines
comunals.
B, C i D) En quan el subministrament de comptador, les intervencions de
lampisteria i el subministrament d’arquetes registrables, el pagament d’aquest
preu públic es fa efectiu per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària
legalment establerta al Principat que designi la persona obligada al pagament, o
subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals, immediatament després de
realitzar-se el subministrament o la intervenció.
Article 26. Concessions per a la utilització d’un lloc d’enterrament als
cementiris comunals de la parròquia
1. Fet generador
Beneficiar-se de la concessió per a la utilització d’un lloc d’enterrament als
cementiris comunals de la parròquia.
2. Imports
A) Concessions perpètues:
1. Sepulcres de 4 unitats: 5.620 €
2. Sepulcres de 3 unitats : 5.500 €
3. Nínxols
a) 1 forat: 790 €
b) 2 forats: 1.355 €
c) 3 forats: 1.895 €
d) Conjunt de 3 forats més ossera : 2.685 €
4. Columbaris unitat: 1.305 €
B) Concessions a 30 anys:
1. Nínxols 1 forat: 675 €
C) Concessions a 6 anys:
1. Nínxols 1 forat: 255 €
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3. Pagament
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, i en els supòsits
escaients a la data de la resolució favorable a la renovació, per càrrec domiciliat al
compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que
designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés davant les oficines
comunals.
Article 27. Utilització del servei d’abocador
1. Fet generador
Utilitzar el servei d’abocador comunal, per abocar materials autoritzats.
2. Imports
Preu fix per tona:

4€

3. Pagament
El pagament s’efectua per ingrés a les oficines comunals a la data de la resolució
favorable, o subsidiàriament per càrrec domiciliat a l’entitat bancària legalment
establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al pagament.
En el cas que no s’hagi abocat el 100% del volum autoritzat, el Comú retornarà el
pagament proporcional de les tones autoritzades i no abocades, sempre i quan
hagi abocat, com a mínim, el 75% o més de la quantitat autoritzada.
Article 28. Instal·lació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada
1. Fet generador
Utilitzar els suports comunals per implantar senyalització per al marcatge
d’itineraris privats permanents d’acord amb l’Ordinació de senyalització d’itineraris
d’iniciativa privada vigent.
2. Imports
Preu mínim anual per placa:

10 €, mentre duri l’autorització.
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3. Pagament
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable, i en els supòsits
escaients per les renovacions tàcites anuals contemplades en l’autorització, per
càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat
d’Andorra que designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés davant
les oficines comunals.
Secció segona.- Preus públics per la prestació de serveis
Article 29. Escola Bressol
1. Fet generador
És beneficiar-se de la prestació del servei d’escola bressol i de guarda d’infants.
2. Imports
De dilluns a divendres
A) Pensió completa
B) Mitja pensió matí
C) Mitja pensió tarda
D) Quota d’inscripció
E) Fracció per setmana Pensió completa:
F) Fracció per setmana Mitja pensió matí:

355,40 € mensuals
252,75 € mensuals
197,35 € mensuals
117,22 €
97,00 € setmanal
70,00 € setmanal

Els apartats E i F seran actius exclusivament pels mesos de juliol i agost i la
primera setmana de setembre, aquesta última, pels infants que acaben el servei i
marxen a l’escola.
-

La setmana del 3 al 7 de juliol inclou el dilluns dia 3 festiu amb motiu del
Roser d’Ordino amb tarifa completa setmanal.
La setmana del 14 al 18 d'agost inclou el dimarts dia 15 festiu amb tarifa
complerta setmanal.
La setmana del 28 d'agost a l’1 de setembre inclou els 5 dies, amb tarifa
completa setmanal.
La setmana del 4 al 8 de setembre ( fi de l’escola bressol ) inclou els 5 dies,
amb tarifa completa setmanal.

G) Dissabtes:

480 € anuals a pagar en dotze
mensualitats ( exclosos festius) .
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El Comú es reserva el dret d’anul·lar el servei dels dissabtes si no hi ha un
assistència continuada mínima de 10 inscrits.
H) Material didàctic
I) Agendes
J) Material d’aula
K) Sortida fi de curs

30 €
5,74 €
9,57 €
17,25 €

3. Bonificacions
D’acord amb l’article 9.2 del Reglament de funcionament de l’escola bressol
d’Ordino ( Bopa 59 del 12/8/2009 ), Avantatges socials, les famílies usuàries
gaudiran d’un descompte d’un 75% si l’infant no assisteix a l’escola durant un
període superior a un mes i si volen conservar la plaça, fins a un màxim de 2
mesos, previ avis per escrit.
4. Pagament
El pagament s’efectua mensualment mitjançant càrrec domiciliat (durant els
primers 10 dies del mes) a l’entitat bancària legalment establerta al Principat que
designi l’obligat al pagament, o subsidiàriament a les oficines comunals.
Article 30. Aparcaments comunals
1. Fet generador
La utilització de les places d’aparcament dels edificis comunals, i l’adquisició de
targetes d’accés.
2. Imports
2.1 Abonaments:
a) Plaça simple
b) Plaça doble
c) Plaça moto
d) Box
e) Plaça especial 1
f) Plaça especial 2
g) Traster
h) Diürn mensual ( de 6:00 a 21:00)
i) Aparcament de caravanes al Prat de Call
j) Box especial

58,00 € mensuals
87,00 € mensuals
26,85 € mensuals
143,60 € mensuals
64,15 € mensuals
119,00 € mensuals
36,65 € mensuals
40,50 € mensuals
118,28 € mensuals
158,83 € mensuals
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2.2 Altres preus
a) Preu hora, la primera hora es considera gratuïta (es
comptabilitzen les fraccions en 30 minuts)
b) Diari (24 hores)
c) Diürn (9 a 21 hores)
d) Nocturn (21 a 9 hores)
e) Tiquet setmanal
f) Tiquet quinzenal
g) Preu del pupil·latge de vehicles retirats per la grua
del Servei d’atenció ciutadana i circulació, segons el
previst a l’Ordinació de 26 d’abril de 2002 (BOPA
núm. 36, any 14, de 8 de maig de 2002), import no
fraccionable per períodes inferiors.
h) Targetes d’accés

1,05 € per hora
14,74 €
9,76 €
6,70 €
30,24 €
42,30 €
14,74 € per dia

5,74 €

3. Bonificacions
S’estableix una bonificació del 12% de la tarifa mensual als abonats de més d’un
any d’abonament continuat.
4. Pagament
L’import dels preus fixats per utilització horària, es farà efectiu abans de la retirada
del corresponent tiquet lliurat pels sistemes expenedors habilitats.
Pel que fa el preu públic del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del Servei
d’atenció ciutadana i circulació, cal fer-lo efectiu, juntament amb l’import de la
sanció, abans de retirar el vehicle, a les oficines de l’aparcament comunal.
La resta de preus es faran efectius a principis de cada mes, a les oficines
comunals, i pel que fa als pagaments successius mitjançant càrrec domiciliat al
compte que l’obligat al pagament designi en una entitat bancària legalment
establerta al Principat, o també subsidiàriament per ingrés a les oficines
comunals.
Pel que fa als abonaments, l’abonat haurà d’ingressar a la signatura del contracte,
un dipòsit per l’import corresponent a una mensualitats contractada, a fi de
garantir els pactes del contracte.
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Article 31. Activitats del Centre de la Natura de la Cortinada i del Parc
Natural de la Vall de Sorteny
1. Fet generador
Beneficiar-se de les prestacions següents:
A) Activitats de formació del Centre de Natura de la Cortinada
B) Visita guiada al Parc Natural de la Vall de Sorteny
2. Imports
A) Activitats de formació del Centre de Natura de la Cortinada:
Totes les activitats que ofereix el Centre de Natura de la Cortinada són gratuïtes.
B) Visita guiada al Parc Natural de la Vall de Sorteny

“Joies patrimonials i paisatges
d’excepció”
1/2 dia
“Joies patrimonials i paisatges
d’excepció”
1 dia
Guia exclusiu mitja jornada
Guia exclusiu una jornada
Formació a escoles de fora
del país

INDIVIDUAL
ADULT
INFANT
10 € per
5 € per persona
persona
30 € per
20 € per
persona
persona
100 €
150 €
3 € per alumne

FAMILIAR

75 € per
família

Es considera família un grup format com a mínim per dos adults i un infant, amb
un màxim de 7 persones.
Es considera infants els nens de 10 a 12 anys. ( De 0 a 9 anys és gratuït).
Pel que fa al guia exclusiu de mitja jornada o d’una jornada, s’admetran un màxim
de 15 persones.
3. Bonificacions
B) Gaudiran d’un descompte del 10%, els residents a la parròquia d’Ordino, en
les visites guiades al Parc Natural de la Vall de Sorteny. En tots els casos per
poder obtenir la bonificació, cal aportar la documentació justificativa escaient.
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4. Pagament
El pagament s’efectua abans de gaudir del servei corresponent als punts de
venda habilitats ( Oficina de turisme, Centre de Natura de La Cortinada, Caseta
d’informació de Sorteny ).
Article 32. La utilització d’espais, i la realització de les activitats que
ofereix el Centre esportiu
(Ampliació de l’apartat 2 A) amb un nou subapartat 5è. “Promoció d’estiu”
al BOPA núm. 43 de 5 de juliol de 2017)
1. Fet generador
A) La utilització dels diferents espais del Centre esportiu.
B) La realització de les activitats i serveis que ofereix el Centre Esportiu.
2. Imports
A) Per la utilització dels diferents espais :
1.QUOTA D’INSCRIPCIÓ
(a fons perdut)
Aplicable a quota bàsica i quota plus
Per una persona
Per grup (mínim 2 persones)
Junior
Estudiant individual
Estudiant grup
Individual persones posseïdores de la Carta Magna.
Grup persones posseïdores de la Carta Magna.
Per família (amb un nen d’edat compresa entre 6 i 17 anys,
ambdós inclosos)
2. QUOTA ABONAMENTS

Import anyal

50 €
30 €
20 €
25 €
20 €
25 €
15 €
30 €

296,80 €
266,00 €
199,60 €
222,65 €

Import
trimestral
85,65 €
76,75 €
57,65 €
64,25 €

Import
mensual
33,25 €
29,75 €
22,35 €
25,00 €

176,65 €
148,45 €

50,90 €
42,70 €

19,65 €
16,75 €

“Quota bàsica”
Per una persona
Per grup ( mínim 2 persones)
Quota estudiant grup (18-25 anys )
Quota estudiant individual (18-25
anys )
Júnior ( 6-17 anys )
Quota individual, posseïdors de la

IMPORT
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Carta Magna.
Quota grup, posseïdors de la Carta
Magna.

133,10 €

38,45 €

14,90 €

Per família (amb un nen d’edat compresa entre 6 i 17 anys, ambdós
inclosos)
Pare / mare
Per 1 fill
Pel 2n fill
Pel 3r fill o més

199,75 €
130,00 €
87,25 €
59,45 €

57,70 €
36,70 €
24,55 €
16,85 €

22,45 €
14,15 €
9,45 €
6,50 €

La quota “ plus” s’inclou en el preu la realització de classes i entrenaments de
fitness i l’ús dels serveis d’esquaix i uva.
3. QUOTA ABONAMENTS

Import anyal
360,40 €
323,95 €
242,35 €
270,40 €

Import
trimestral
104,30 €
93,50 €
70,15 €
78,25 €

Import
mensual
40,35 €
36,10 €
27,15 €
30,35 €

216,55 €
180,25 €

64,30 €
51,90 €

25,00 €
20,25 €

161,60 €

46,80 €

18,10 €

“Quota plus”
Per una persona
Per grup ( mínim 2 persones)
Quota estudiant grup (18-25 anys )
Quota estudiant individual (18-25
anys )
Júnior ( 6-17 anys )
Quota individual, posseïdors de la
Carta Magna.
Quota grup, posseïdors de la Carta
Magna.

Per família (amb un nen d’edat compresa entre 6 i 17 anys, ambdós
inclosos)
Pare / mare
Per 1 fill
Pel 2n fill
Pel 3r fill o més
4. TIQUET ENTRADA AL
CENTRE
1 dia
7 dies
30 dies
45 dies
1 dia residents
1 dia posseïdors carnet jove
1 dia posseïdors carnet club piolet
1 dia estada esportiva alt nivell
allotjament a Ordino

242,55 €
162,45 €
109,10 €
74,30 €

70,20 €
47,30 €
31,60 €
21,65 €

27,20 €
18,40 €
12,25 €
8,45 €

Adult

Júnior

9,75 €
42,15 €
105 €
135 €

7,70 €
36,40 €
75 €
100 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
2€
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1 dia estada esportiva alt nivell
allotjament a altres parròquies

5€

- Tots els imports són per persona.
- Els infants fins a 5 anys gaudeixen d’accés gratuït al Centre esportiu.
- Es considera junior a joves en edat compresa entre 6 i 17 anys, ambdós
inclosos.
- Per poder gaudir de la quota estudiant caldrà aportar un certificat d’estudis i
tenir entre 18 i 25 anys ambdós inclosos.
5. PROMOCIÓ D’ESTIU
Abonament mensual juliol
Abonament mensual agost
Abonament juliol i agost

Import
15 €
30 €
35 €

Pels abonaments de promoció d’estiu no es requereix la quota d’inscripció.
Els usuaris que hagin gaudit de qualsevol de les modalitats d’abonament de la
promoció d’estiu, en el cas que durant el mes de setembre vulguin contractar la
modalitat d’abonament de quota plus, no hauran d’abonar la quota d’inscripció.
B) La realització de les activitats i serveis ofertes pel Centre Esportiu
1. UVA
Dirigit a socis amb quota bàsica o no socis
Per sessió
Abonament 10 sessions
2. ALTRES SERVEIS
Lloguer de tovallola
Lloguer de taquilla, només per socis quota
bàsica
Servei de dutxa
3 ESQUAIX
Dirigit a socis amb quota bàsica o no socis
Servei de pista
Raqueta esquaix
Pilota esquaix
4 CURS COL·LECTIU DE NATACIÓ -

Preu
5,25 €
46,80 €
Preu
2,15 € per dia
55 € anuals
2,87 € per servei
Preu
4 € per 1/2 hora
2,39 € per dia
1,43 € per dia
SOCIS

NO SOCIS
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Durada 1 mes
1 classe per setmana
Màster de natació
Durada 1 mes – 1 Hora
Màster de natació
Durada 1 mes – 2 Hores

22,40 €

34,10 €

24,55 €

-

31,60 €

5. FITNESS
Dirigit a socis amb quota bàsica
1 fitxa entrenament
10 Classes dirigides
1 classe dirigida

PREU
10 €
45 €
5€

6. CURS PARTICULAR DE NATACIÓ
1 classe
1 classe grup ( 2 persones, preu per persona)
10 classes
10 classes grup ( 2 persones, preu per persona)
7. CURS DE NATACIÓ
PERFECCIONAMENT
1h 30 minuts per setmana
2 hores per setmana
3 hores per setmana

SOCIS
17,70 €
11,70 €
150,85 €
121,20 €

MENSUAL
Socis
24,05 €
31,60 €
45,70 €

8. LLOGUER CARRER PISCINA
1 carrer – Allotjats a Ordino
1 carrer – Allotjats a altres parròquies

No socis
48,10 €
64,05 €
92,70 €

NO SOCIS
24,45 €
19,10 €
207,60 €
179,30 €

TRIMESTRAL
Socis
65,40 €
85,95 €
124,55 €

No socis
130,80 €
174,30 €
252,60 €

IMPORT HORA
12,44 €
19,14 €

9. RUTA DEL FITNESS
Preu per masterclass

IMPORT
5€

- Tots els imports són per persona.
Pel que fa a:
- Quotes d’abonament trimestrals i anuals
- Curs particulars de natació – paquet de 10 classes
- Curs natació perfeccionament trimestral i anual
En el cas en que l’inici d’activitat no coincideixi amb l’inici del període contractat, o
bé, el calendari no permeti exhaurir el paquet de classes contractat, s’aplicarà la
tarifa de la quota contractada en proporció al període real gaudit.

26

3. Pagament
El pagament s’efectua per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària
legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament, o
subsidiàriament a la recepció del Centre Esportiu.
Pel que fa als pagaments successius es podran fer mitjançant càrrec domiciliat al
compte que l’obligat al pagament designi en una entitat bancària legalment
establerta al Principat, o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals.

4. Bonificacions
Els posseïdors de la Carta Magna gaudiran d’una bonificació del 50% en
qualsevol de les quotes establertes als apartats 2. A i B d’aquest article, a
excepció de les quotes específiques per aquests usuaris.
Els abonats a centres esportius d’altres parròquies, amb la presentació del
document acreditatiu corresponent, gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu
d’entrada per un dia.
Els abonats a centres esportius de qualsevol parròquia, amb la presentació del
document acreditatiu corresponent, gaudiran d’una bonificació del 100% en el
preu de les masterclass dins del programa “Ruta del fitness”.
Els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu de
la quota a fons perdut en la inscripció com abonats.
Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 15% en qualsevol de les
quotes del centre esportiu. Per gaudir d’aquesta bonificació, l’usuari haurà d’estar
en possessió del carnet acreditatiu que emet el Govern d’Andorra.
Article 33. Activitats de promoció i dinamització de caire social, lúdiques o
culturals
1. Fet generador
El gaudiment d’activitats de caire social, lúdiques o culturals.
2. Imports
Es consideren infants, sempre i quan no s’estipuli diferent de forma expressa, els
següents períodes d’edats, d’acord amb l’activitat realitzada:
Escola d’art
fins a 16 anys
27

Escola de música
Casal d’estiu

fins a 16 anys
fins a 14 anys

2.1) CASAL D’ESTIU
Infants residents a Ordino
Servei de menjador
Servei de guarderia
Colònies d’estiu infants de 7 a 14 anys

43 € per setmana
35 € per setmana
19 € per setmana
150 € per setmana

2.2) ESCOLA D’ART

Classes obertes de pintura per adults a les
dues escoles dins dels horaris d’obertura al
públic previstos
Assistència 1 o 2 dies a la setmana amb un
màxim de 2 hores per dia per les classes de
plàstica infants
Assistència 1 dia a la setmana amb un
màxim de 45 minuts per dia per les classes
de plàstica infants
Club foto (mínim 5 alumnes)
Taller Adults

ADULTS
55 € mensuals

INFANTS

40 € mensuals
20 € mensuals
50€ mensuals
13,40 € per
hora

Taller Infants

6,90 euros per
hora

Tallers diversos (mínim 6 inscrits)
Taller escriptura creativa (mínim 5 inscrits)

40 € mensuals
50 euros
mensuals
Taller de pintura sobre seda (mínim 5 50 € mensuals
inscrits)
Subministrament material ceràmica
Lloguer de taquilles:
Lloguer cabina esmaltar:
Lloguer forn:

40 € mensuals

10 €
3,70 € mensuals
10,85 €
11,85 € mitja fornada
22,30 € fornada completa

2.3) SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET I EMISSIÓ I RECEPCIÓ DE FAX
a)
b)

1,15 euros per cada 30 minuts de connexió a Internet
0,21 euros per full de recepció de fax
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c)
d)

0,63 euros per full d’emissió de fax nacional (inclòs l’informe de
transmissió)
1,05 euro per full d’emissió de fax internacional (inclòs l’informe de
transmissió)

2.4) ESCOLA DE MÚSICA
La descripció del servei, horaris, condicions, etc., s’estipulen al Reglament de
funcionament de l’escola de música.
Descripció

Preu

Matrícula
Estudis lliures ( joves entre 13 i 18 anys i adults )

90 € per curs

Estudis complets i tallers ( infants de 4 a 16 anys )

60 € per curs

Quotes mensuals
Estudis lliures ( joves entre 13 i 18 anys i adults )

65 € /mensuals

Estudis complets i tallers ( infants de 4 a 16 anys )

55 €/mensuals

Tallers ( infants de 4 a 7 anys )

28 €/ mensuals

Els alumnes de grau elemental hauran de comprar el llibre corresponent segons el
nivell.
2.5) LUDOESCOLA
Servei d’acollida de matí (SAM)
( De 7,45 a 9 h )
Servei d’acollida de tarda (SAT)
( De 17 a 20 h )
Servei de vacances escolars
(nens inscrits al servei d’acollida de tarda)
Servei de vacances escolars
(nens no inscrits al servei d’acollida
de tarda)
Servei de menjador vacances escolars
Servei d’acollida dimecres tarda, Escola
francesa. ( De 14.30 a 17 h )
Servei d’acollida divendres tarda, Escola
francesa. ( De 16 a 17 h ).

Preu setmana
14 €

Preu mensual
38 €

28 €

92 €

43 €
54 €
35 €
10,50 € per dia
3,10 € hora

2.6) ACTIVITATS POPULARS – Inscripció a àpats populars:
29

a) Festivitat de Sant Pere, preu per persona:
b) Castanyada, preu per persona:
2.7) SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Persona de més de 65 anys
Persones amb discapacitat
Persones segons informe
2.8) ÀPATS CASA PAIRAL
Per àpat col·lectiu dels usuaris de la Casa Pairal

5€
1€

8 € per hora
8 € per hora
8 € per hora

8€

3. Bonificacions
Sobre els preus de l’Escola de música, els posseïdors de la Carta Magna
gaudiran d’un descompte del 50% en el cost de la matrícula i els posseïdors del
Carnet Jove gaudiran d’un descompte del 20% en el preu de la matricula.
4. Pagament
El pagament s’efectua en el moment de fer la inscripció al curs, o abans de gaudir
de la prestació del servei a les oficines comunals. Pel que fa als pagaments
successius es podran fer mitjançant càrrec domiciliat al compte d’una entitat
bancària legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament, o
subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals.
Els preus horaris es cobraran per mensualitat anticipada segons el calendari
establert. No es faran devolucions per anul·lació.
Article 34. Activitats de promoció i dinamització de l’esport, comerç i
turisme
(Modificació de l’apartat 2. Imports, subapartats f) i h) al BOPA núm. 27
de 3 de maig de 2017)
(Modificació de l’apartat 2. Imports, subapartat f) al BOPA núm. 43 de 5
de juliol de 2017)
1. Fet generador
A) La realització de la visita guiada a la Mola i serradora de Cal Pal a la Cortinada, i
la visita a la mina de Llorts.
B) L’assistència a la Mostra gastronòmica.
C) La inscripció a la Travessa de muntanya.
30

D) La realització de les activitats que ofereix la Secció d’acció esportiva del Comú
d’Ordino.
E) Visites guiades a la muntanya
F) La inscripció als Campus esportius
G) La cessió d’us privatiu temporal de les carpes propietat del Comú d’Ordino per
a esdeveniments de caire privat.
H) Cursa d’Orientació Trobada Canillo-Ordino .
2. Imports
A) Preu per l’entrada a la Mola i serradora de Cal Pal i a la Mina de Llorts

Mola i serradora de Cal Pal
Preu entrada

A partir de 13 anys

Amb demostració
Grup (mínim de 10 persones)
amb demostració
Mina de Llorts – Ruta del ferro
Preu entrada

5€

De 6 a 12 anys
(ambdós inclosos )
3€
2 € (per persona)

A partir de 13 anys

Entrada itinerari
Entrada itinerari nocturna
Grup (mínim de 10 persones)
(només itinerari diürn)
Servei de guia fora de temporada

5€
5€

De 6 a 12 anys
(ambdós inclosos )
3€
3€
2 € (per persona)
100 €

B) Entrada a la Mostra gastronòmica
Entrada a partir de 13 anys
Entrada de 4 a 12 anys ( ambdós inclosos)
Entrada anticipada a partir de 13 anys

38 €
20 €
32 €

C) Travessa de muntanya
Inscripcions a partir de 12 anys
Complement per inscripció el mateix dia de la prova
Assegurança

17 €
12 €
8€
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La inscripció pels menors de 12 anys és gratuïta
D) Activitats que ofereix la Secció d’acció esportiva del Comú d’Ordino
WATERPOLO

1h 30 minuts per setmana
2 hores per setmana
3 hores per setmana

MENSUAL
Socis CEO No socis
CEO
24,05 €
48,10 €
31,60 €
64,05 €
45,70 €
92,70 €

TRIMESTRAL
Socis CEO
No socis
CEO
65,40 €
130,80 €
85,95 €
174,30 €
124,55 €
252,60 €

E) Visites guiades a la muntanya
De 6 a 12 anys
A partir de 12 anys

2,50 €
5,00 €

F) Campus Esportius
ACTIVITAT
Vela
Volta a peu a Andorra
Campus volei platja
Opció 5 dies
Opció 4 dies
Suplement menjador 5 dies
Suplement menjador 4 dies
Suplement curs anglès 5 dies
Suplement curs anglès 4 dies
Suplement assegurança
Tennis- pàdel
Opció 5 dies
Opció 4 dies
Suplement menjador 5 dies
Suplement menjador 4 dies
Suplement assegurança
Descens BTT
Escalada

NO RESIDENT
395 €
225 €

RESIDENT
340 €
130 €

35 €
28 €
32 €
26 €
35 €
30 €
7€

30 €
24 €
32 €
26 €
35 €
30 €
7€

45 €
36 €
32 €
26 €
7€
195 €
126,50 €

40 €
32 €
32 €
26 €
7€
85 €
57,50 €

Tots els imports són per persona i setmana.
Les places són limitades i caldrà un mínim d’inscripcions per a realitzar l’activitat.
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S’entén com a resident aquella persona que està degudament inscrita al cens de
població de qualsevol parròquia del Principat d’Andorra.
G) La cessió d’us privatiu temporal de les carpes propietat del Comú d’Ordino per
a esdeveniments de caire privat.
Aquesta cessió es limita a les carpes del model “3x3” i s’inclou en el preu el
transport, muntatge i desmuntatge per part de personal del Comú.
Preu per dia:

143,54 €

Es requisit indispensable la constitució d’una fiança a favor del Comú per un
import de 1.000 € per a garantir les possibles reparacions o restitucions de
material. Aquesta fiança es pot formalitzar en efectiu o mitjançant aval bancari
amb una durada igual o superior a la data prevista de retorn de l’equipament.
No estan subjectes al pagament d’aquest preu, la cessió autoritzada per al
desenvolupament d’esdeveniments turístics, esportius i/o culturals, realitzades per
a terceres persones i que siguin considerades expressament d’interès públic per
part del Comú d’Ordino, o aquells esdeveniments organitzats per administracions
públiques o entitats parapúbliques.
H) Cursa d’orientació Trobada Canillo Ordino:
Preu per persona inscrita major de 7 anys:
Preu àpat per acompanyants:

8€
5€

3. Bonificacions
Gaudeixen d’una bonificació del 100% els infants menors de 6 anys, en el preu de
l’entrada a la Mola i serradora de Cal Pal i a la Mina de Llorts.
Gaudeixen d’una bonificació del 100% pel que fa a l’itinerari diürn de la mina de
Llorts als posseïdors del carnet jove.
Els posseïdors del Carnet Jove, residents o no residents, gaudiran d’una
bonificació del 15% en el preu de la inscripció de qualsevol activitat dels campus
esportius.
4. Pagament
El pagament s’efectua en el moment d’adquirir l’entrada o de formalitzar la
inscripció o demanda d’ús.
Pel que fa a les activitats de la Secció d’acció esportiva del Comú d’Ordino, els
pagaments successius s’efectuen per càrrec domiciliat al compte de l’entitat
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bancària legalment establerta al Principat que designi l’obligat al pagament, o
subsidiàriament a les oficines comunals o a la recepció del Centre Esportiu, a
inicis del període contractat.
Article 35. Cessió d’espais o sales
(Modificació de l’apartat 2. Imports, subapartat b.4) al BOPA núm. 21
de 5 d’abril de 2017)
1. Fet generador
És l’obtenció d’una autorització d’ocupació temporal d’un espai.
Les cessions no exclusives d’espais o sales de propietat comunal es realitzen
amb aplicació dels preus establerts en aquest article.
Les possibles cessions a associacions sense ànim de lucre, sense existència
d’activitat comercial es formalitzen mitjançant conveni administratiu de cessió, el
qual determinarà la subvenció aplicada al preu públic, si escau.
Les possibles cessions a persones físiques o jurídiques per a la realització
d’activitat econòmica, s’hauran de regir pels principis de publicitat i concurrència,
s’autoritzaran mitjançant la resolució del concurs corresponent, i en tot cas caldrà
formalitzar els tràmits administratius escaients per a l’obertura del comerç que
correspongui. En aquests casos el preu que s’haurà d’abonar serà el que resulti
de l’oferta guanyadora del concurs.
Les possibles cessions amb administracions públiques o entitats de dret públic es
regiran pel conveni de col·laboració entre administracions que es formalitzi a tal
efecte.
2. Imports
a) Règim general
Per norma general a la cessió d’espais o sales s’aplicarà el preu públic de 0,040 €
per metre quadrat i hora d’utilització, sense perjudici dels casos específics
detallats a continuació.
b) Preus per ús inferior a 48 hores
b1. Sales comunals i de reunions del Centre esportiu:
Fins a 6 hores:
44,80 € per dia
Més de 6 hores:
89,60 € per dia
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b2. Instal·lacions del Pavelló esportiu de les Escoles d’Ordino:
Preu per hora
26,46 €
Preu per dia:
143,54 €
b3. Sales d’activitats del Centre esportiu: 25 € per hora.
2. Imports
b4. Andorra Centre Congrés Ordino ( ACCO ):
Sala
1.- La Cortinada
2.- Sornàs
3.- Arans
(1+2+3 ) Ordino
Tot el centre

Preu per dia
700 €
650 €
600 €
1.500 €
1.700 €

Totes les cessions inclouen l’ús de l’espai amb els serveis de llum, aigua, neteja i
calefacció inclòs i comptarà amb l’assistència del servei tècnic, si escau.
Per formalitzar la cessió dels espais de l’ACCO, el Comú d’Ordino es reserva el
dret a demanar la constitució d’una fiança a favor del Comú per un import de
1.000€ per a garantir les possibles reparacions o restitucions de material. Aquesta
fiança es pot formalitzar en efectiu o mitjançant aval bancari amb una durada igual
o superior a la data prevista de retorn de l’equipament.
3. Pagament
El pagament s’efectua a la data de la confirmació de la reserva o de l’atorgament
de l’autorització de cessió.
4. Bonificació
La Junta de Govern podrà, per motius d’interès públic degudament justificats,
acordar l’autorització de cessions d’espais o de sales, amb preus bonificats i en
aplicació de la compensació per atorgament de la subvenció que correspongui.
Article 36. Subministrament de contenidors i de sal per desglaç
1. Fet generador
És el subministrament per part del Comú de contenidor de residus o de sal pel
desglaç.
2. Imports
35

2.a) CONTENIDORS
AMB TANCA
SENSE TANCA

120 L
240 L
360 L
700 L
150 €/u 165 €/u 195 €/u 395€/u
70 €/u 100 €/u 195 €/u 370 €/u

2.b) Sac de 25 quilos de sal per desglaç:

1.100 L
440,00 €/u

3,50 €

3. Pagament
El pagament s’efectua abans del lliurament del contenidor o del sac de sal
corresponent, a les oficines comunals.
Article 37. Rètol d’autorització d’obra
1. Fet generador
L’adquisició d’un rètol d’autorització d’obra.
2. Import
8,89 € per unitat.
3. Pagament
El pagament s’efectua a la data de la resolució favorable de la llicència urbanística
corresponent, per càrrec a l’entitat bancària legalment establerta al Principat
d’Andorra que designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés davant
les oficines comunals.
Article 38. Desballestament de vehicles
1. Fet generador
La demanda de desballestament de vehicle, per part del propietari a les oficines
comunals.
2. Import
120 € per vehicle
3. Pagament
El pagament s’efectua al moment de sol·licitar el desballestament del vehicle, per
ingrés davant les oficines comunals o subsidiàriament per càrrec a l’entitat
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bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al
pagament.
Article 39. Producció i instal·lació de senyalització per a itineraris
d’iniciativa privada
1. Fet generador
La producció i/o instal·lació, per part del personal del Comú, dels elements de
senyalització d’acord amb l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa
privada vigent.
2. Imports
a) Per la producció
a.1) Per placa:
a.2) Per fita:

3,50 €.
46,50 €.

b) Per la instal·lació, 13,50 € per hora d’operari
3. Pagament
El pagament s’efectua a la data de la demanda del servei, per càrrec domiciliat al
compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que
designi l’obligat al pagament o subsidiàriament per ingrés davant les oficines
comunals.
Article 40. Peritatge de valoracions urbanístiques de terrenys
1. 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. Import
Per cada peritatge realitzat, import variable en funció de les despeses reals
justificades que han estat necessàries.
3. Pagament
El pagament s’efectua en el moment del lliurament de l’estudi de Taxació.
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Article 41. Miralls homologats
1. Fet generador
L’obtenció de la resolució favorable per la instal·lació en el lloc que indiqui el
Comú, d’un mirall homologat amb pal d’alumini subministrat pel Comú.
2. Import
Mirall de 60 cm de diàmetre:
Mirall de 80 cm de diàmetre:

245 €
265 €

3. Pagament
El pagament s’efectua un cop instal·lat el mirall, per càrrec a l’entitat bancària
legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat al pagament o
subsidiàriament per ingrés davant les oficines comunals.

Secció tercera- Preus públics per la prestació de serveis administratius
Article 42. Venda de publicacions i altres elements o serveis
(Modificació de l’apartat 2. Imports, subapartat A.1 al BOPA núm. 15 d’ 1
de març de 2017)
1. Fet generador
a) L’adquisició d’una publicació en qualsevol format o d’altres elements,
distribuïts pel Comú
b) Retard en el retorn de préstecs de la biblioteca
c) Emissió de duplicat del carnet d’usuari de la biblioteca
d) La celebració de casaments civils per les autoritats comunals
2. Imports
A) Publicacions diverses
1. Llibre Parc Natural de Sorteny, 10€
2 . Llibre Ordino-Arcalís Vestit de Blanc, 41,58€
3. Vídeos Casa Pairal: “Temps era temps”:
- preu jubilats, 7,92€
- preu no jubilats, 9,90€
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4. Llibre Ordino, Gent, Fets i Cases, 50,50€
5. Llibre fotos Ordino dels autors Jaume Riba i Alain Montané, 55,45€
6. Llibre, Entre Ordino i la Massana, una història d’homes, terra i límits,
25,25€
7. Llibre Toponímia de la Vall d’Ordino, volum I, 30,69€
8. Llibre Auzat-Vicdessos / Ordino, relacions transfrontereres al llarg dels
segles, 30,69€.
9. Llibre Ordino segle XV, una petita història d’Andorra del Sr. Albert Pujal,
45,55€.
10. DVD del reportatge “El Pic d’Arcalís, la muntanya solar “, 9,90€
B) Quota per retard en el retorn de préstecs de la biblioteca: 6 €
C) Emissió de duplicat del carnet d’usuari de la biblioteca: 2,50 €
D) Quota per casament: 100 €
3. Pagament
El pagament s’efectua en el moment del lliurament o el retorn de la publicació o
d’altre element, o en el moment de sol·licitar el servei de casament, a les oficines
comunals.
4. Bonificació
Els residents a la parròquia d’Ordino gaudeixen d’una bonificació de:
- 20 € en la primera adquisició de l’exemplar del Llibre Ordino “Gent, Fets i
Cases”.
- 15 € de l’exemplar d’Ordino segle XV.
- 50% en la quota per a la celebració de casaments civils per les autoritats
comunals.
Article 43. Venda de fotocòpies, servei d’impressió informàtica, cd del Pla
d’Ordenació i Urbanisme Parroquial i documents de contractació pública
1. Fet generador
El lliurament de fotocòpies, de les impressions informàtiques, del Cd del Pla
d’Ordenació i Urbanisme parroquial, dels documents de contractació pública.
2. Imports
a) Fotocòpies
Format A4 blanc i negre

0,20 € per full
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Format A4 color
Format A3 blanc i negre
Format A3 color
Format especial

1 € per full
0,40 € per full
2 € per full
1 € per full

b) Impressions informàtiques
Impressió informàtica blanc i negre
Impressió informàtica color

0,20 € per full
0,50 € per full

c) CD del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial: 33,87 €.
d) Documents de contractació pública:
Plec de bases fins a 30 fulls
Plecs de bases de més de 30 fulls
Plecs de bases en suport informàtic,
de més de 700 KB

6,20 €
12,40 €
72 €

3. Pagament
El pagament s’efectua a les oficines comunals, en el moment del lliurament de les
fotocòpies o de les impressions informàtiques, del CD o del document de
contractació pública.
Disposició derogatòria
La present Ordinació deroga la normativa d’igual o inferior rang d’aquest Comú
que s’hi contradigui.
Disposició final
Aquesta Ordinació entra en vigor el dia 1 de gener del 2017.
Ordino, 24 de novembre de 2016

J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
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