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Ordinació de preus públics del comú de Sant Julià de Lòria per a l’exercici 2021 

 
Vist el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat 2 de 
l’article 80 de la Constitució. 
 
Vist el que disposa la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns. 
 
Vista la Llei 21/2014 del 16/10/2014 de bases de l’ordenament tributari, en relació al 
procediment de constrenyiment. 
 
Vist el Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de 27 de juny de les Finances Comunals. 
Vist el que disposa el Codi de l’Administració. 
 
El Comú de Sant Julià de Lòria, en la seva sessió de Consell que ha tingut lloc el dia 14 de 
desembre del 2020, ha aprovat la següent:  
 

 
Ordinació de preus públics del comú de Sant Julià de Lòria per a l’exercici 2021 
 

Index 
 

Títol I. Disposicions generals 
Article 1. Exercici de la potestat normativa 
Article 2. Definició i contingut de l'Ordinació de preus públics 
Article 3. Obligats al pagament 
Article 4. Obligacions accessòries  
Article 5. Aplicació i gestió 
Article 6. Import 
Article 7. Exigibilitat 
Article 8. Responsabilitats 
Article 9. Prescripció 
 

Títol II. Establiment de preus públics 
Capítol I: Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial 
degudament autoritzat del subsòl, sòl o vol d’un be de domini públic comunal  

Article 10. Utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl o vol sobre un bé de 

domini públic comunal 

Capítol II: Preus públics per a la prestació de serveis  

Article 11. Guals 

Article 12. Contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai i terrasses de 

bar 

Article 13.- Estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts 

Article 14. Rètols 

Article 14.1   Rètols indicadors i publicitaris 

Article 15. Abocadors de Terres Inerts 

Article 16. Concessió administrativa de nínxols i columbaris 

Article 17. Servei de cementiri i sala de vetlla 

Article 18. Subministrament aigua potable 

Article 19. Certificats. 

Article 20. Servei d’atenció domiciliaria. 
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Article 21. Venda de fotocòpies, serveis d’impressió informàtica i còpies en suport digital 

Article 22. Serveis de manteniment d’oficials, operaris i de maquinària 

Article 23. Serveis del taller de cultura 

Article 24. Serveis de la Biblioteca 

Article 25. Escola d’Art 

Article 26. Centre cultural i de congressos lauredià 

Article 27. Àrea de Cultura 

Article 28. Llar de Lòria 

Article 29. Servei de transport parroquial (quart bus) 

Article 30. Subministraments del pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror. 

Article 31. Venda i reposició de contenidors per a escombraries o per la recollida selectiva de 

residus 
Article 32. Servei d’analítica per identificació de gossos per marcador SNP 
Article 33. Servei de neteja de les dependències del Santuari de Canòlich 

 
Títol III. Règim d’infraccions i sancions 
Article 34. Exercici de la potestat sancionadora 
Article 35. Sancions no tributàries 
Article 36. Infraccions i sancions 
Article 37. Recurs administratiu 
Article 38. Recurs jurisdiccional 
 
Disposició final única 
 

 
 
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 tributària s’hi troben els preus públics, que 
s’estableixen i modifiquen mitjançant 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 10/2003, del 27 
de juny, de les finances comunals. 
 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions exigides pel Comú 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 següents 
circumstàncies: 
 

a) Que es tracti de la utilització d’un bé de domini públic. 
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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. Obligats al pagament 
 
Els obligats al pagament dels preus públics comunals són les persones que se’n beneficien de 
la realització de serveis o activitats per part del 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 política social s’aconselli i es justifiqui, el Comú podrà establir 
preus públics per sota del cost dels serveis prestats. 
 
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. 
 
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. 
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Article 7. Exigibilitat 
  
Amb caràcter general, els preus públics són exigibles des de l’inici de la prestació del servei al 
qual 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 el Capítol II, Secció Tercera, de l’Ordinació Tributària comunal vigent per l’any 2021. 

 
 
Article 8. Responsabilitats 
 
Les accions i les omissions, tant intencionades com culposes, que ocasionen, directament o 
indirectament, perjudici econòmic a les oficines comunals determinen l’exigència de 
responsabilitat civil, penal i administrativa, segons els casos. 
 
 
Article 9. Prescripció 
 
Prescriu al cap de tres anys:  
 

a) 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. 

b) El dret del Comú d’exigir el pagament dels deutes liquidats. El termini de prescripció 
s’inicia amb la notificació de la liquidació. 

c) La potestat d’imposar sancions pecuniàries. El termini de prescripció es compta a 
partir del dia en què es comet la infracció. 
 

La prescripció dels drets econòmics s’aplica d’ofici mitjançant resolució de l’òrgan competent. 
 
 

Títol II. Establiment de preus públics 
 
Capítol I: Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament 
autoritzat del subsòl, sòl o vol d’un be de domini públic comunal  

 

Article 10. Utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl o vol sobre un bé de 

domini públic comunal 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador  la utilització privativa del sòl, subsòl o vol sobre un 

bé de domini públic comunal. 

 

Preu itineraris permanents 

Instal·lació de plaques i fites 22,50 euros per hora 

Subministrament de placa 10,50 euros per placa 

Subministrament de fita 60,50 euros per fita 
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Ocupació del sòl 25,50 euros any per senyal 

 

 

Capítol II: Preus públics per a la prestació de serveis  

 

Article 11. Guals 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador l’autorització d’una reserva de pas a través de la 

voravia per a l’accés de vehicles a edificis i solars. 

 

Import: L'import d’aquest preu públic s’estableix a raó de 46,60 euros anyals per metre lineal, 

amb una llargada mínima de 5 metres i màxima de 15 metres, a més del cost de la senyal i la 

pintura. 

  

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural. En el cas 

que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l'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 del gual. 

 

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú de Sant Julià 

de Lòria, 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 12. Contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai i terrasses 

de bar 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador l’autorització per a l’ocupació de la via pública amb 

contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai i terrasses de bar. 

 

Import: L'import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent: 

 

1.- Contenidors: l’emplaçament de contenidors a la via pública, per a dipòsit temporal de runa 

i enderrocs provinents de les obres, cotitzarà a raó de 25,50 euros per dia. Si es tracta de 

contenidors tipus "sac", cotitzaran a raó de 10,50 euros per unitat i dia laborable. 

 

2.- Tanques d’obra: l’ocupació de la via pública amb tanques d’obra cotitza a raó de 20,50 

euros per metre lineal, durant el termini de 30 dies. A partir de 30 dies hi haurà un recàrrec del 

25 %, és a dir 25,50 euros per metre lineal. 

 

3.- Bastides: L’emplaçament de bastides a la via pública, per a l’execució d’obres o treballs a 

les façanes, cotitza a raó de 20,50 euros per metre lineal. Quan les referides obres siguin 

destinades a millora o embelliment de la façana de l’edifici, aquestes quedaran exonerades de 
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cotització pel concepte d’ocupació de la via pública durant el termini de 30 dies. A partir de 30 

dies hi haurà un recàrrec del 25 %, és a dir 25,50 euros per metre lineal. 

 

4.- Grues d’obra: L’emplaçament amb caràcter temporal de grues d’obra a la via pública cotitza 

un preu de 505,00 euros per una durada fins a 60 dies, sobrepassat el límit es pagarà a raó de 

10,50 euros per dia. 

 

5.- Reserva d’espai a la via pública: La reserva d’espai d’estacionament a la via pública davant 

dels hotels, per a càrrega i descàrrega d’equipatges de passatgers, cotitza en funció dels 

metres lineals de reserva, a raó de 141,75 euros/any per metre lineal, a més de l’import de la 

senyal i la pintura. 

Les reserves d’espai han de tenir una longitud mínima de 5 metres i màxima de 15 metres, i 

amplada mínima de 2,25 metres. 

 

6.- D’acord amb l’Ordinació de modificació i refosa del Reglament per a l’ús de l’espai de 

voravies i altres llocs públics, de data 13 de juny de 2014, cotitzen tenint en compte la 

classificació dels carrers establerta a l’article 32.6 de l'Ordinació Tributària, d’acord amb el 

següent preu fet: 

 

❑ Zona A: 31,36 euros/m2 i per any. 

❑ Zona B: 24,19 euros/m2 i per any. 

 

El pagament d’aquests preus públics és anyal i es merita el primer dia de l’any natural. En el 

cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de la 

notificació de la llicència. 
 

7.- Grues mòbils: l’ocupació de la via pública amb grues mòbils cotitzarà a raó de 25,50 euros 

per dia en concepte de l’espai de 2 tanques, afegint 13,50 euros per espai de tanca addicional. 

 

8.- Talls de carrers: l’ocupació de la via pública que comporti el tall de la circulació cotitzarà a 

raó de 60,50 euros per hora. 

 

9.- Lloguer de tanques: l’ocupació de la via pública que requereixi l’espai reservat amb tanques 

cotitzarà un preu fet de 25,50 euros per dia en concepte de lloguer de dues tanques, afegint 

13,50 euros per tanca i dia segons l’extensió de l’espai a ocupar.  

 

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú de Sant Julià 

de Lòria en recollir la corresponent autorització, a excepció del punt 6 del present article. 

 

 

Article 13.- Estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador l’estacionament temporal de vehicles a les vies 

públiques, en els llocs expressament habilitats o en els aparcaments públics oberts. 
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Import: L'import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent: 

 

13.1. - Zones regulades 

 

❑ Zona blava: 1,65 euros/hora  

❑ Zona verda: 0,80 euros/hora 

 

El pagament d’aquest preu públic s’efectua en el moment de la retirada del corresponent 

tiquet lliurat pels expenedors. 

 

13.2. - Aparcaments horitzontals i verticals 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador l’estacionament temporal de vehicles en els 

aparcaments verticals i horitzontals de titularitat comunal. 

 

13.2.1  Aparcaments verticals  

 

Aparcament de la Germandat i Camp de Perot 

 

Import: La base de càlcul del preu públic de l’estacionament en els aparcaments verticals és de 

6,65 euros per m2 i mes, quedant com segueix: 
 
Les tarifes de lloguers i aparcaments queden establertes de la manera següent: 

 

Boxes m2     6,65 euros 

Plaça categoria BF mensual 141,80 euros 

Plaça oberta (gran) mensual 130,10 euros 

Plaça oberta mensual   71,55 euros 

Règim diürn (de 8,30h a 20,30h) mensual   53,20 euros 

Plaça de motos mensual   29,70 euros 

Règim nocturn nit     7,20 euros 

Aparcament  hora     1,75 euros 

Aparcament règim turístic 1 dia   22,30 euros 

Aparcament règim turístic 7 dies    44,65 euros 

Aparcament règim turístic 15 dies   67,00 euros 

Aparcament règim turístic 1 mes 134,00 euros 
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13.2.2  Aparcaments horitzontals  

 

S’estableix un preu públic horari com segueix: 

 

Aparcament Camp Gran: 

 

Horari Tarifa 

De les 8 a les 20 hores 
1a hora gratuïta  

1,15 euros/hora 

De les 20 a les 8 hores 1,15 euro 

Abonament mensual de les 20 a les 8 hores 27,75 euros 

 
 

Aparcament Les Feixes del Rabató: 

 

Horari Tarifa 

Abonament/24 hores  39,40 euros/mes  

De les 8 a les 20 hores 
1a hora gratuïta  

0,65 euros/hora 

De les 20 a les 8 hores 1,15 euro 

Abonament mensual de les 20 a les 8 hores 27,75 euros 

 
 
Tarifa universitària per l’aparcament de les Feixes del Rabató: 
 

Horari Tarifa 

De les 8 a les 17 hores 

26,45  euros/mes De dilluns a divendres 

De setembre a juny 

 
S’aplicarà la tarifa universitària presentant un certificat de la Universitat d’Andorra d’horari 
presencial, comprés entre les 8 i 17 hores en el moment de l’abonament. 

 

Aparcament del Trillà 

 

Horari Tarifa 

Abonament/24 hores  39,40 euros/mes  
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Aparcament Prat Nou 

 

Horari Tarifa 

De les 8 a les 20 hores 
1a hora gratuïta 

1,15 euro/hora 

Abonament diürn mensual de les 7 
a les 19 hores (dissabtes,diumenge 
i festius no inclosos) de desembre a 
octubre. 
Abonaments segons disponibilitat. 

43,73  euros 

 

Aparcament Valireta 

 

Horari Tarifa 

De les 8 a les 20 hores 1,15 euro/hora 

Abonaments segons disponibilitat 

De les 20 a les 8 hores 1,15 euro 

Abonament 24 hores 53,20 euros 

 

Aparcament Del Solà: 

 

Horari Tarifa 

De les 8 a les 20 hores 1,05 euros/hora 

De les 20 a les 8 hores 1,15 euro 

Abonament mensual 24 hores 52,80 euros 

 

Article 14. Rètols 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació d’un rètol 

anunciador d’activitats comercials, industrials o professionals autoritzades pel Comú de Sant 

Julià de Lòria. 

 
Import: L'import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent: 
 

a) Rètols frontals: 8 euros anyals per m2, amb un mínim de 26,00 euros. 

b) Rètols amb volada damunt la voravia: situats a una alçària mínima de 3,50 metres en el 

punt més baix i amb una eixida màxima del 50% de la voravia: 11,00 euros anyals per 

m2 amb un mínim d’imposició de 36,00 euros 

c) Rètols amb volada damunt la voravia: situats a una alçària mínima de 6 metres en el 

punt més baix i amb una eixida màxima del 50 % de la voravia: 17,00 euros anyals per 

m2, amb un mínim d’imposició de 33,00 euros. 
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d) Rètols anunciadors de serveis turístics (hotels, càmpings, urbanitzacions): 21,00 euros 

anyals per unitat. 

 

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural. En el cas 

que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l'inici 

de l’activitat. 

 

Article 14.1   Rètols indicadors i publicitaris 

 

Fet generador: És l’obtenció de la resolució favorable per instal·lar rètols indicadors i 

publicitaris (Ordinació reguladora de la publicitat). 
 

Imports: 

 

Rètols indicadors  

42,65 euros anuals per rètol 

83,20 euros anuals per rètols de doble cara 

242,40 euros anuals per instal·lació de rètol 

 

Rètols publicitaris  

Rètols en edificis: 13,50 euros per m2 a l’any 

Rètols en solars: 23,50 euros per m2 a l’any 

 

Article 15. Abocadors de Terres Inerts 

 

Fet generador: Utilitzar el servei d’abocador comunal per abocar materials autoritzats. 

 

Import: 

❑ Abocador comunal: 12,50 euros/t  

 

Pagament: El pagament s’efectua en el moment de retirar la corresponent autorització i pel 

seu import total en el servei de Tràmits. 

 

Article 16. Concessió administrativa de nínxols i columbaris 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador la utilització de nínxols i columbaris, quina 

concessió no pot excedir el termini màxim de noranta-nou anys, en base a l’article 105 del Codi 

d’Administració. 

 

A) Nínxols 

S’estableix la concessió per períodes, quedant: 

❑ Per un termini de 6 anys         303,00 euros 

❑ Per un termini de 30 anys      1.010,00 euros 

❑ Per un termini de 99 anys      2.020,00 euros 
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B) Columbaris 

S’estableix la concessió per períodes, quedant: 

❑ Per un termini de 6 anys      404,00 euros 

❑ Per un termini de 30 anys    2.020,00 euros 

❑ Per un termini de 99 anys   3.030,00 euros 

 

La concessió dels columbaris només es pot portar a terme en el moment de la defunció. 

 

La capacitat es de cinc (5) urnes cineràries. 

 

Article 17. Servei de cementiri i sala de vetlla 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador la prestació del servei de cementiri i la sala de 

vetlla. 

 

Import: S’estableix un import de 50,50 euros per hora, pel servei de cementiri i 202,00 euros 

pel lloguer de la sala de vetlla. 

 

El pagament d’aquest preu públic és per servei i es merita a la data de l'inici de la prestació. El 

pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú de Sant Julià de 

Lòria. 

 

Article 18. Subministrament aigua potable 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador el consum d’aigua potable. 

 

Import: Preu de m3 per unitats de consum mensual: 

 

I.- Preu de l’aigua:  

 

Fins   a   10 m3: Preu fix de 8,00 euros 

de  11  a  20 m3: 2,00 euros per m3 

de  21  a  30 m3: 2,50 euros per m3 

de  31  en endavant: 3,00 euros per m3 

 

 

II.- Servei d’aigua a les obres: 

Un comptador obligatori subministrat pel Comú. 

❑ Preu del m3 :  4,00 euros 

 

 

Article 19. Certificats. 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador l’expedició de certificats. 
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Certificats de residència, fe de vida, convivència, cadastre, altes i baixes de comerç, baixes del 

cens de població i altres demandes de documents: 4,15 euros. 

 

Els certificats que requereixin recerca de documentació als arxius tindran un cost addicional de 

35,50 euros. 

 

Els atestats del Servei de Circulació tenen la consideració de certificat i el seu preu públic serà 

de 30,50 euros per cada atestat. 

L'import es satisfà a les oficines del Comú en el mateix moment de sol·licitar-lo. 

 

Article 20. Servei d’atenció domiciliaria. 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador la prestació d’atenció domiciliari. 

 

Preu per hora amb subvenció del 100 % 0,00 euros 

Preu per hora amb subvenció del 17,66 % 16,00 euros 

Preu per hora amb subvenció del 58,80 % 8,00 euros 

Preu per hora amb subvenció del 79,41 % 4,00 euros 

Preu per hora amb subvenció del 89,71 % 2,00 euros 

 

Article 21. Venda de fotocòpies, serveis d’impressió informàtica i còpies en suport digital 

 

Fet generador: El fet generador és el lliurament de fotocòpies, impressions informàtiques i 

còpies en suport digital sol·licitades. 

 

Fotocòpia, blanc i negre A4 0,20 euros 

Fotocòpia, blanc i negre  A3 0,25 euros 

Fotocòpia, color A4 0,35 euros 

Còpia de plànols (format superior a A3)  5,00 euros 

Impressió informàtica en blanc i negre A4 0,20 euros 

Impressió informàtica en blanc i negre A3 0,25 euros 

Impressió informàtica en color A3 0,35 euros 

 

La legalització de còpia comportarà el pagament suplementari de 10,50 euros. Aquelles 

demandes de còpies de documentació i/o certificats que requereixin recerca de documentació 

als arxius tindran un cost addicional de 20,50 euros. 
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Còpia en suport digital de documents digitalitzats 2,60 euros 

Còpia en suport digital de documents no digitalitzats (màxim A3) 3,60 euros 

Còpia en suport digital JPG (300 dpi màxim) 14,00 euros 

Còpia en suport digital format TIFF (300 dpi màxim) 34,50 euros 

Suport CD (per unitat) 10,50 euros 

Suport DVD (per unitat) 15,00 euros 

 

El pagament s’efectuarà a les oficines comunals en el moment del lliurament de les fotocòpies 

i/o impressions informàtiques. 

 

Article 22. Serveis de manteniment d’oficials, operaris i de maquinària 

 

Fet generador: El fet generador és el servei prestat en concepte de manteniment d’oficials, 

operaris i maquinària: 

 

Serveis de manteniment de l’oficial: paleta, electricista i 

altres similars 

hora 23,50 euros  

Serveis de manteniment de l’operari: paleta, electricista i 

altres similars 

hora 20,50 euros 

Serveis camió grua hora 80,50 euros 

Servei de compressor hora 40,50 euros 

 

Article 23. Serveis del taller de cultura 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador el lloguer de sales. 

 

Sales polivalents 
Veneciana, Galotxa i 

Guindaleta 
Bambolina 

2 setmanes 274,55 euros 200,00 euros 

1 setmana 170,45 euros 120,10 euros 

1 dia (8 hores) 60,35 euros 40,00 euros 

1 mòdul (4 hores) 30,35 euros 20,20 euros 

½ mòdul (2 hores) 20,15 euros 14,15 euros 
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Aules de música Rodona, Blanca, Negra i Corxera 

2 setmanes 139,40 euros 

1 setmana 79,95 euros 

1 dia (8 hores) 30,35 euros 

1 mòdul (4 hores) 15,15 euros 

½ mòdul (2 hores) 10,20 euros 

 

 

Sala reunions Planta - 1 

2 setmanes 139,40 euros 

1 setmana 79,95 euros 

1 dia (8 hores) 30,35 euros 

1 mòdul (4 hores) 15,15 euros 

½ mòdul (2 hores) 10,20 euros 

 
La Junta de Govern pot acordar un descompte total o parcial sobre actes o esdeveniments que 
siguin considerats d’altíssim interès públic per a la promoció de la parròquia. 

 

 

Article 24. Serveis de la Biblioteca 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador els serveis prestats per la Biblioteca. 

Internet ½ hora 1,45 euros 

Internet 1 hora 2,45 euros 

Fotocòpies A4 0,20 euros 

Fotocòpies A3 0,25 euros 

Impressions Internet A4 0,20 euros 

 

 

Article 25. Escola d’Art 

 

Fet generador: Constitueix el  fet generador els serveis prestats per l’Escola d’Art. 
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Taller de petits artistes (de 3 a 11 anys) 

Mensualitat Arts plàstiques: 28,50 euros un dia o 34,50 euros dos dies, a la setmana. 

Mensualitat Cuina: 28,50 euros. 

Descomptes: Del 33,33 % per 3 germans o més inscrits a Arts plàstiques. 

Fiança: 10,00 euros. La fiança es descomptarà de l’última mensualitat als alumnes inscrits 

de setembre a juny. 

 
 

Taller de joves artistes (de 12 a 14 anys) 

Mensualitat: 20,50 euros un dia, 30,50 euros dos dies o 40,50 euros tres dies. 

Mensualitat Cuina: 28,50 euros. 

Fiança: 10,00 euros. La fiança es descomptarà de l’última mensualitat als alumnes inscrits 

de setembre a juny. 

 
 

Taller de belles arts i oficis (a partir de 14 anys) 

Taller tèxtil (a partir de 14 anys) 

Mensualitat: 30,50 euros una sessió, 40,50 euros dos sessions, 50,50 euros tres sessions o 

60,50 euros quatre sessions, a la setmana. 

Mensualitat amb el Carnet Jove i la Carta Magna: 20,50 euros una sessió, 30,50 euros dos 

sessions, 40,50 euros tres sessions o 50,50 euros quatre sessions, a la setmana. 

 
 
 
Lloguer de sales: 

 

 Aula 1, 2, 3 Tallers 5, 6, 7 i 8 

2 setmanes 135,85 euros 194,90 euros 

1 setmana 77,90 euros 117,00 euros 

1 dia (8 hores) 29,50 euros 39,00 euros 

1 mòdul (4 hores) 14,80 euros 19,65 euros 

½ mòdul (2 hores) 9,95 euros 14,15 euros 
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 Espai gran Cuina 

2 setmanes 249,60 euros 249,60 euros 

1 setmana 155,00 euros 155,00 euros 

1 dia (8 hores) 54,90 euros 54,90 euros 

1 mòdul (4 hores) 27,60 euros 27,60 euros 

½ mòdul (2 hores) 18,35 euros 18,35 euros 

 
La Junta de Govern pot acordar un descompte total o parcial sobre actes o esdeveniments que 
siguin considerats d’altíssim interès públic per a la promoció de la parròquia. 

 

Article 26. Centre cultural i de congressos lauredià 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador els serveis prestats pel Centre cultural i de 

congressos lauredià. 
 

 Seminari 3 Seminari 2 

2 setmanes 194,45 euros 135,85 euros 

1 setmana 117,00 euros 77,90 euros 

1 dia (8 hores) 39,00 euros 29,55 euros 

1 mòdul (4 hores) 19,65 euros 14,75 euros 

½ mòdul (2 hores) 14,15 euros 9,95 euros 

 Auditori Rocafort Auditori Claror 

2 setmanes 267,55 euros 779,60 euros 

1 setmana 166,15 euros 493,45 euros 

1 dia (8 hores) 58,85 euros 117,75 euros 

1 mòdul (4 hores) 29,55 euros 59,10 euros 

½ mòdul (2 hores) 19,65 euros 39,25 euros 

Neteja dels espais 11,75 euros / hora 

Serveis tècnic manteniment Hora diürna 18,45 euros 

Serveis de personal: 

Taquiller/a 35,50 euros/persona 

Assistent/a 25,50 euros/persona 

Acomodador/a 25,50 euros/persona 

Lloguer taula de so per concert 57,00 euros 

Lloguer P.A. per concert 348,00 euros 
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La Junta de Govern pot acordar un descompte total o parcial sobre actes o esdeveniments que 
siguin considerats d’altíssim interès públic per a la promoció de la parròquia. 
 
 

Article 27. Àrea de Cultura 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador els serveis prestats per l’Àrea de Cultura amb 

motiu dels actes culturals duts a terme a la parròquia. 

 

Temporada de Teatre (primavera-tardor/hivern) 

Preu entrada: 22,00 euros (25% de descompte amb el Carnet Jove, la targeta Magna i el 

carnet universitari de l’UdA) 

Preu entrada + MOS&TEATRE: 24,50 euros 

Preu entrada “Els Pastorets”: 10,00 euros 

Preu entrada “Els Pastorets” + MOS&TEATRE: 18,00 euros  

Preu entrada “Els Pastorests” estudiant: 8,00 euros 

Preu entrada “Els Pastorests” estudiant + MOS&TEATRE: 16,00 euros 

 

 

Publicitat Festa Major 

Anunci en llistat 
Minúscula: 58,96 euros 

Majúscula: 70,75 euros 

½ pàgina 353,74 euros 

1 pàgina 707,48 euros 

Contraportada interior A partir de 884,34 euros 

Contraportada A partir de 1.061,21 euros 

 
 

Vila Medieval 

Parades (imports pels tres dies de la Vila Medieval) 

Productes no alimentaris 
Zona 1 i 3: 9 euros per metre lineal 

Zona 2: 15 euros per metre lineal 

Productes alimentaris 
Zona 1 i 3: 15 euros per metre lineal 

Zona 2: 25 euros per metre lineal 

Lloguer vestuari 

Lloguer de vestuari medieval 15 euros (pels 3 dies de la Vila Medieval) 

 
Zona 1: des de l’encreuament del c/ Dr. Palau i l’av. Verge de Canòlich fins al núm. 50 de l’av. 
Verge de Canòlich (ambdós costats de la carretera). 
Zona 2: des de l’inici del núm. 50 a la fi del núm. 35 de l’av. Verge de Canòlich (ambdós costats 
de la carretera). 
Zona 3: des de la fi del núm. 35 de l’av. Verge de Canòlich fins al c/ La Canal (ambdós costats 
de la carretera). 
 

Publicitat “Els Pastorets” 

Anunci en llistat 
Minúscula: 29,48 euros 

Majúscula: 36,55 euros 
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½ pàgina 80,18 euros 

1 pàgina 119,09 euros 

Portada interior A partir de 195,73 euros 

Contraportada interior A partir de 157,99 euros 

Contraportada A partir de 274,74 euros 

 
Els preus de contraportada interior i contraportada, per la publicitat de Festa Major i “Els 
Pastorets”, quedaran establerts mitjançant un procediment de subhasta entre les persones 
que hi estiguin interessades. 
 

Article 28. Llar de Lòria 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador els serveis prestats per la Llar de Lòria: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 29. Servei de transport parroquial (quart bus) 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador els serveis prestats en transport parroquial (quart 

bus). 

 

Trajecte de Sant Julià de Lòria a Aixirivall 0,65 euros 

Trajecte d’Auvinyà a la Rabassa 1,15 euros 

Trajecte de Sant Julià de Lòria a la Rabassa 1,65 euros 

Trajecte de Sant Julià de Lòria a Juberri 0,65 euros 

Abonament 10 viatges de Sant Julià de Lòria a la Rabassa 16,00 euros 

Activitat Periodicitat pagament Import euros 

Taller de ioga (1 cop per setmana) trimestral 15,50 euros 

Taller de memòria (1 cop per setmana) trimestral 15,50 euros 

Taller d’escacs (1 cop per setmana) trimestral 15,50 euros 

Taller de zumba (1 cop per setmana) trimestral 15,50 euros 

Taller de country (1 cop per setmana) trimestral 15,50 euros 

Punt i costura per a infants (1 cop per 

setmana) 
anual 15,50 euros 

Per consumició de begudes per consumició 
Entre 0,40 euros i 

1,25 euros 

Menjador de la Llar de Lòria Diari (àpat migdia) 6,00 euros 

Menjador de la Llar de Lòria Setmanal (àpat migdia) 25,00 euros 
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Abonament 10 viatges de Sant Julià de Lòria a Aixirivall 5,50 euros 

Abonament 10 viatges de Sant Julià de Lòria a Juberri 5,50 euros 

 
 
Article 30. Subministraments del pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror. 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador la venda d’articles del pla de gestió de la Vall del 

Madriu-Perafita-Claror. 

 

Article Preu 

Bolígraf fusta 2,40 euros 

Llibreta amb bolígraf           4,80 euros  

Samarretes VMPC 5,75 euros  

Samarretes imatge concurs           5,75 euros  

Set llapis colors           2,40 euros  

Imans           1,45 euros  

DVD vídeo de la VMPC           3,85 euros  

Postal           0,25 euros  

 
 

Article 31. Venda i reposició de contenidors per a escombraries o per la recollida selectiva de 

residus 

 

Fet generador: Constitueix el fet generador de reposició de contenidors per a escombraries o 

per la recollida selectiva de residus. Els propietaris dels edificis i comerços hauran de 

responsabilitzar-se dels contenidors que el Comú de Sant Julià de Lòria facilitarà per a la 

recollida d’escombraries i d’altres residus. En cas que, per negligència o manca de cura, aquets 

contenidors siguin malmesos i n’esdevingui necessària la reposició, s’haurà de satisfer els 

imports corresponents. 

 

Tipus de residu Capacitat Import Unitat 

Orgànic, vidre o envàs 120 litres 139,70 euros 

Orgànic, vidre o envàs 240 litres 155,25 euros 

Orgànic, vidre o envàs 340 litres 194,10 euros 

Orgànic, vidre o envàs o 

paper / cartró 
660 litres / 700 litres 388,55 euros 

Orgànic, vidre o envàs o 

paper / cartró 
1000 litres / 1100 litres 465,15 euros 
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Aquest preu merita en el moment de l’adquisició del contenidor. L'import es satisfà a les 

oficines del Comú en el mateix moment de l’adquisició. El lliurament es farà efectiu un cop 

realitzat el pagament corresponent pel personal del Comú. 

 
Article 32. Servei d’analítica per identificació de gossos per marcador SNP 
 
Fet generador: La realització de les analítiques necessàries per a la identificació de gossos per 
marcador SNP mitjançant un laboratori designat pel Comú. 
 
L’import per analítica realitzada serà de 28,50 euros. 
 
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. 
 
Aquest preu es bonificarà en un 100% durant els primers vuit mesos del 2021. 
 
 
Article 33. Servei de neteja de les dependències del Santuari de Canòlich 
 
Fet generador: Constitueix el fet generador la utilització de les dependències de la Casa i 
Capella de Canòlich. 
 
Import: Els imports d’aquest preu públic s’estableixen segons el detall següent: 

❑ Casa i lavabos: 200,00 euros 

❑ Església: 100,00 euros 

❑ Església i lavabos: 150,00 euros 
 
Tota persona que sol·liciti la utilització d’aquestes dependències, haurà de satisfer prèviament 
la tarifa corresponent per mantenir-ne el bon ús i conservar el màxim possible el seu estat. 
L’usuari es responsabilitzarà de tots els desperfectes que pugui ocasionar, amb l’objectiu de 
preservar aquest patrimoni de la Parròquia. 
 

El pagament d’aquest preu públic és per servei i es merita a la data de l'inici de la prestació. El 

pagament de la quota corresponent s’efectua directament a les oficines del Comú de Sant Julià 

de Lòria. 
 
Es troben exemptes del pagament d’aquest preu públic, les entitats culturals, esportives i 
socials de la parròquia. 
 
 

TÍTOL III. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 34. 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. 
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Article 35. 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. 
 
 
Article 36. 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 37. 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 38. 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  
 
La present ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principal d’Andorra.  

 

Casa Comuna de Sant Julià de Lòria el dia 14 de desembre del 2020 

 

P.O. de l’Hble. Comú 
Secretària general 
Judith Albós Raya 

 

Vist i Plau 
Cònsol major 
Josep Majoral Obiols 


