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Identificació:

Títol: Aprovació definitiva de la modificació i/o establiment de les 
ordenances fiscals per l’any 2017 i aprovació definitiva de les 
tarifes dels serveis prestats per l’empresa Serveis 
Mediambientals de la Selva, NORA SA

Expedient: 2016/743

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 18 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar provisionalment la modificació i/o establiment de les ordenances fiscals per 
l’any 2017 i aprovació provisional de les tarifes dels serveis prestats per l’empresa 
Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA. Sotmeses a exposició pública no 
s’han presentat reclamacions ni al·legacions en relació a les mateixes, motiu pel qual 
han esdevingut definitivament aprovades, sense necessitat de nou acord.

D’acord amb els articles 17 i 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, la modificació i la 
creació de les ordenances i de les tarifes queda definitivament aprovada amb el 
redactat que consten als annexos.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest 
anunci, de conformitat amb el que disposa l’art. 171.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.

Santa Coloma de Farners, 15 de desembre de 2016

El president

Salvador Balliu Torroella
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ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES

Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord 
amb la seva nova redacció:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01: CORRESPONENT A L'EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS I ACTIVITATS JURIDICO ADMINISTRATIVES 

1.Es modifica l’article 4 , quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 4. Quantia

Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es 
comptarà el nombre de fotocòpies per cara impresa:

Mida A4,color negre, fins a 10 fotocòpies 0,25 €/u
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies 0,45 €/u
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies 0,15 €/u
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies 0,40 €/u
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies 0,40 €/u
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies 0,70 €/u
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies 0,30 €/u
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies 0,65 €/u

Per a l'expedició de còpies de plànols:
Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció 6,50 €
Plànol plegat, per cada m2 o fracció 7,00 €

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària:
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Tributària 5,50 €
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Cadastral 12,00 €

Per compulsa de documents
Fins a 2 documents 4,00 €
A partir del 3r document 1,00 €
Compulsa DNI 3,00 €

Gestió, impressió i enviament per correu certificat de 
notificació 3,25 €

Bonificacions

S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol·licitud 
del particular es realitzi per la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de 
la Selva.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-02: TAXA PER A L’ACTIVITAT A L’ACTIVITAT 
D’INFORMACIÓ I LA INSPECCIÓ D’ESTABLIMENTS SOTMESOS I NO 
SOTMESOS A LA LLEI D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ 
AMBIENTAL

Es modifica l’article 6 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 6. Quota tributària.

Art. 6.1. Intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

6.1.a
.

Control preventiu en matèria de prevenció d’incendis realitzat pels 
tècnics del Consell Comarcal en activitats exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de menys de 1.000 m2, o de 
llur modificació substancial.

300,00

6.1.b
.

Control preventiu en matèria de prevenció d’incendis realitzat pels 
tècnics del Consell Comarcal en activitats exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície compresa entre 1.000 i 5.000 
m2, o de llur modificació substancial.

500,00

6.1.c
.

Control preventiu en matèria de prevenció d’incendis realitzat pels 
tècnics del Consell Comarcal en activitats exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de més de 5.000 m2, o de llur 
modificació substancial.

800,00

6.1.d
.

Tramitació del control preventiu en matèria de prevenció d’incendis 
per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, sigui quina sigui la superfície vinculada a l’activitat, o 
de llur modificació substancial.

150,00

Art. 6.2. Intervenció administrativa en matèria d’activitats innòcues i de baix risc

6.2.a
.

Comprovació formal dels actes de declaració responsable i/o 
comunicació prèvia d’activitats exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície de menys de 1.000 m2, o de llur 
modificació substancial.

300,00

6.2.b
.

Comprovació formal dels actes de declaració responsable i/o 
comunicació prèvia d’activitats exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície compresa entre 1.000 i 5.000 m2, o de 
llur modificació substancial.

500,00

6.2.c
.

Comprovació formal dels actes de declaració responsable i/o 
comunicació prèvia d’activitats exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície de més de 5.000 m2, o de llur 
modificació substancial.

800,00

6.2.d
.

Comprovació formal de modificacions d’activitats que ja disposin de 
l’autorització corresponent.

150,00

Art. 6.3. Intervenció administrativa en matèria d’activitats sotmeses a control ambiental

6.3.a
.

Comunicació prèvia d’activitats incloses en 
l’Annex III de la Llei 20/2009.

S’aplicaran les taxes i gradació 
de l’art. 6.2
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6.3.b
.

Llicència ambiental d’activitats incloses en l’Annex II de la Llei 
20/2009, exercides en locals tancats o recintes amb una superfície 
de menys de 1.000 m2, o de llur modificació substancial.

1.300,00

6.3.c Llicència ambiental d’activitats incloses en l’Annex II de la Llei 
20/2009, exercides en locals tancats o recintes amb una superfície 
compresa entre 1.000 i 5.000 m2, o de llur modificació substancial.

1.500,00

6.3.d
.

Llicència ambiental d’activitats incloses en l’Annex II de la Llei 
20/2009, exercides en locals tancats o recintes amb una superfície 
de més de 5.000 m2, o de llur modificació substancial.

1.800,00

6.3.e Comprovació formal i autorització de modificacions no substancials 
d’activitats que ja disposin de llicència ambiental.

250,00

Art. 6.4. Intervenció administrativa en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

6.4.a
.

Comprovació formal d’espectacles públics i activitats recreatives 
sotmeses al règim de comunicació prèvia d’acord amb la Llei 
11/2009, sigui quina sigui la seva superfície.

500,00

6.4.b
.

Llicència d’obertura d’establiments per a dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una 
superfície de menys de 1.000 m2, o de llur modificació substancial.

1.300,00

6.4.c Llicència d’obertura d’establiments per a dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una 
superfície compresa entre 1.000 i 5.000 m2, o de llur modificació 
substancial.

1.500,00

6.4.d
.

Llicència d’obertura d’establiments per a dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una 
superfície de més de 5.000 m2, o de llur modificació substancial.

1.800,00

Art. 6.5. Altres.

6.5.a
.

Control inicial d’activitats sotmeses a llicència quan el control el 
realitzin tècnics de l’administració

1.250,00

6.5.b
.

Control periòdic d’activitats sotmeses a llicència quan el control el 
realitzin tècnics de l’administració

800,00

6.5.c
.

Canvis de titularitat. 250,00

6.5.d Altres informes tècnics 163,05

Art. 6.6..

Tota modificació substancial que no comporti un increment de la superfície de l’activitat 
suposarà l’aplicació d’un coeficient corrector de 0,5 sobre la taxa que li correspongui.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-07: PROTECCIÓ AMBIENTAL 

Es modifica l’article 3 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

a) Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar:

 Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar 76,91 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals 
(ARC) 

 Tractament de la fracció resta al CTRM 69,11 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals 
(ARC) 

La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, dels tipus 
impositius d’IVA, de cànon i de l’import de retorn de cànon aplicable, suposarà la 
immediata revisió corresponent dels imports anteriors de manera automàtica.

b) Tractament de la fracció orgànica municipal:

IMPROPIS euros/Tn

 0% - 2,5% 55,25 €/t
 2,5% - 5% 59,80 €/t
 5% - 7,5% 64,37 €/t
 7,5% - 10% 68,93 €/t
 10% - 12,5% 73,49 €/t
 12,5% - 15% 78,06 €/t
 15% - 17,5% 82,62 €/t
 17,5% - 20% 87,18 €/t
 20% - 22,5% 91,74 €/t
 22,5% - 25% 96,31 €/t

L’índex d’impropis a considerar per l’aplicació del preu unitari del tractament de la 
fracció orgànica serà el que s’obté de la mitjana trimestral d’impropis determinats a les 
caracteritzacions dels quatre trimestres anteriors, ponderada amb les quantitats 
recollides a cada un dels trimestres. L’índex d’impropis resultant tindrà vigència 
mínima de tres mesos o el termini comprès entre caracteritzacions.
Les caracteritzacions considerades són les oficials que realitza l’Agència de Residus 
de Catalunya de la FORM aportada per cada circuit o municipi, o be les realitzades pel 
Consell Comarcal prèvia sol·licitud d’un municipi. En aquest cas el cost de la 
caracterització anirà a càrrec del sol·licitant.

c) Tractament de la fracció vegetal:
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Concepte euros/Tn
Restes vegetals 46,22 €/Tn
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis 78,06 €/Tn
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica 55,20 €/Tn

d) Servei comarcal de compostatge casolà: 

Visites de seguiment de compostatge casolà 23,47 euros/visita realitzada

e) Tractament de voluminosos:

Tractament de voluminosos a gestor autoritzat 46,52 €/Tn

Els residus voluminosos són residus no especials d’origen municipal (residus 
domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), 
inclosos com a fracció recollida selectivament. Concretament, els voluminosos són els 
residus que, per les seves dimensions considerables, no es poden posar en els 
contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries. Alguns dels 
residus considerats com a voluminosos són els mobles i trastos vells, els matalassos, 
les catifes, les persianes i els electrodomèstics de grans dimensions, entre d’altres. En 
cap cas es pot considerar residu voluminós qualsevol residu tòxic i/o perillós com el 
fibrociment, bombones, runes, restes vegetals o residus sanitaris, entre d’altres.

El residu que no compleixi amb els requisits anteriors es considerarà, a tots els 
efectes, fracció resta o rebuig i el seu destí serà el CTRM de Lloret de Mar.

f) Servei d’inspecció en matèria de protecció ambiental:

Servei d’inspecció 171,32 euros/acta
Desplaçament fins a 20 km 15,00 €
Desplaçament fins a 30 km 20,00 €
Desplaçament fins a 50 km 25,00 €

g) Servei de gestió del procediment sancionador per infraccions en matèria de 
protecció ambiental:

Les taxes a satisfer per aquest servei seran les resultants d'aplicar l'ordenança fiscal 
T-09 a l'apartat 4.3 per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del 
procediment sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a 
les de trànsit.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-13 TAXA PER EL SERVEI DE RECOLLIDA I 
ACOLLIMENT D’ANIMALS ABANDONATS

Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quota tributària
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Les quotes a liquidar als ajuntaments que han efectuat la delegació de competències 
de la recollida d’animals abandonats al Consell Comarcal, seran les següents:

3.1. Quota fixa, pel servei ordinari:

Municipi Quota
Amer 3.297,00 €
Anglès 4.125,00 €
Arbúcies 6.476,00 €
Blanes 25.087,00 €
Brunyola 3.395,00 €
Caldes de Malavella 8.247,00 €
La Cellera de Ter 2.384,00 €
Fogars de la Selva 3.706,00 €
Hostalric 3.656,00 €
Lloret de Mar 25.615,00 €
Maçanet de la Selva 9.827,00 €
Massanes 2.830,00 €
Osor 2.577,00 €
Riells i Viabrea 5.777,00 €
Riudarenes 4.260,00 €
Riudellots de la Selva 2.668,00 €
Sant Feliu de Buixalleu 3.204,00 €
Sant Hilari Sacalm 5.487,00 €
Sant Julià de Llor i Bonmatí 2.086,00 €
Santa Coloma de Farners 11.319,00 €
Sils 6.234,00 €
Susqueda 2.266,00 €
Tossa de Mar 7.403,00 €
Vidreres 10.092,00 €
Vilobí d’Onyar 4.379,00 €

3.2. Quota variable, pel servei extraordinari:

Concepte Descripció Quota
Servei extraordinari recollida 
(tardes)

Recollida extraordinari dies laborable de 
14,30  a 22,00 h 75,51 €

Servei extraordinari recollida 
(nits i festius)

Recollida extraordinària en dissabtes, festius i 
horari nocturn 94,38 €

Manteniment animals dipòsit 
municipal

Manteniment d'animals en dipòsits 
municipals, màxim 3 dies 31,46 €

Trasllat d'animals al CAAS 
(extraordinari)

Desplaçament d'animals recollits servei 
extraordinari al CAAS 18,88 €

Recollida extraordinària fallida Recollida fallida en servei extraordinari 50,34 €

3.3. Les quotes a liquidar per totes aquelles entitats, persones físiques o jurídiques que 
adoptin un goso un gat, seran les següents:
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Concepte Taxa
Adopció Cadell 100,00 €
Adopció gos adult 180,00 €
Adopció gat adult 100,00 €

3. Les quotes a liquidar pel servei de control de colònies de gats, seran les següents:

Concepte Taxa
Control de colònies de gats (femella) 70,00 €
Control de colònies de gats (mascle) 45,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-17 TAXA AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA DE 
LA SELVA

Es modifica l’article 1, fet imposable, que queda redactat de la següent forma:

Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell 
Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació dels serveis destinats als 
municipis de la comarca que ho sol·licitin i/o formin part de l’Agència Comarcal de 
l’Energia de la Selva.
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de comptabilitat energètica 
municipal i la redacció i tramitació de les certificacions energètiques encarregades.

Es modifica l’article 3, quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quota tributària

3.1. Quota pels serveis de comptabilitat energètica:

 Alta en el servei de comptabilitat energètica municipal

Nº de pòlisses de titularitat municipal euros/municipi
de 0 a 25 446,22 
de 26 a 50 526,90 
de 51 a 75 648,60
de 76 a 100 770,30

 Alta nova pòlissa 26,44 euros/pòlissa

 Manteniment bàsic del servei


Nº de pòlisses de titularitat municipal euros/pòlissa/any
de 0 a 25 61,99   
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de 26 a 50 54,60   
de 51 a 75 48,04   
de 76 a 100 45,21   

3.2. Informe de seguiment del PAES
 Redacció de l’informe de seguiment del PAES 699,88 euros

3.3. Quota pels serveis de redacció i tramitació de certificacions energètiques:

Superfície edifici euros/certif
0-80 M2 298,73 €
81-150 M2 401,10 €
151-250 M2 599,03 €
251-500 M2 1184,40 €
501-800 M2 1780,28 €
801-1500 M2 2100,53 €
1501-3000 M2 3161,03 €
3001-5000 M2 3772,13 €

 Sense disposar de plànols aquestes quotes s’incrementaran un 25%
 En edificis amb climatització per fan-coils aquestes quotes s'incrementaran en un 

25%
 Les quotes previstes inclouen la taxa de tramitació a l’ICAEN

Es modifica l’article 5, meritació i pagament, que queda redactat de la següent forma:

L’import d’alta d’un municipi en el servei de comptabilitat energètica es meritarà en el 
moment que el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança per a cadascuna de les 
pòlisses de titularitat municipal es meritaran anualment.
L’import per la redacció i tramitació de certificacions energètiques es meritaran en el 
moment de l’acceptació de l’encàrrec. 
Els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent 
liquidació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM P-05 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS A PARTICULARS AL CENTRE D’ACOLLIMENT D’ANIMALS DE LA 
SELVA

Es modifica l’article 3, quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 3. Quota tributària

Tractament d’animals al CAAS:
Cartilla veterinària 4,50 €
Anàlisi leishmania 15,60 €
Anàlisi FeLV/FIV 12,40 €
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Castració gat mascle 30,00 €
Histerectomia gata 53,20 €
Castració gos mascle 49,20 €
Esterilització gossa 98,00 €
Desparasitació 5,70 €
Identificació microxip 20,00 €
Vacuna cadell 16,60 €
Vacuna gos adult 16,60 €

Gestions administratives: 
Passaport internacional 20,00 €
Inspecció i certificat COVC 25,00 €
Alta i modificació propietari COVC 20,00 €
Recollida via domiciliària i desplaçament 74,00 €
Estada diària (cost per dia) 7,80 €

ANNEX 2.- TEXT ORDENANCES DE NOVA CREACIÓ

Seguidament es transcriuen les ordenances fiscals de nova creació:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-18: TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A LES 
CONVOCATÒRIES DE PERSONAL 

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell 
Comarcal estableix la taxa per la inscripció inscripció a les convocatòries de personal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable l’activitat tècnica i administrativa realitzada per tal de 
tramitar els processos de selecció d’empleats públics convocats segons l’oferta pública 
d’ocupació del Consell Comarcal de la Selva, i dels seus ens dependents.

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança les persones 
que sol·licitin la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal.

Article 4. Quantia

Euros
Per accedir a places del grup A 25€
Per accedir a places del grup B 20€
Per accedir a places del grup C 15€
Per accedir a places del grup D 12€
Per accedir a places del grup E 10€
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Art. 5. Exempcions i bonificacions
Són causes d’exempció del pagament d’aquesta taxa:

a. Les convocatòries de programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
b. Trobar-se en situació d’atur, amb justificació documental prèvia d’aquesta 

situació
c. L’accés a qualsevol grup de classificació reservat a promoció interna.

Article 6. Meritació i pagament
D’acord amb l’article 26 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà 
quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, que es produirà en la 
data de presentació de la sol·licitud d’incripció a les convocatòries per a la selecció de 
personal.

D’acord amb l’article 27 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el procediment 
d’ingrés serà la autoliquidació. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es 
veurà afectada en cap cas, per la renúncia  o manca de presentació del sol·licitant, 
llevat que siguin exclosos per no reunir els requisits exigits a les bases de la 
convocatòria i en aquest cas s’aplicarà la meitat de la tarifa i es tramitarà d’ofici la 
devolució de l’excés ingressat.

No es tramitaran les sol·licituds que no hagin efectuat el corresponent pagament.

Article 7. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al 
butlletí oficial de la província i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o 
derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-13: PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ DE 
CURSOS I TALLERS DE L’ARXIU COMARCAL DE LA SELVA 

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell 
Comarcal estableix el preu públic per a la realització de cursos i tallers de l’Arxiu 
Comarcal de la Selva.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable la inscripció als cursos i tallers de l’Arxiu Comarcal de la 
Selva.
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Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança les 
persones que s’inscriguin als cursos i tallers de l’Arxiu Comarcal de la Selva .

Article 4. Quantia

Durada del curs o taller Preu Preu per 
estudiats, aturats 

o jubilats
Cursos o tallers de fins a 4 hores 10€ 6€
Cursos o tallers de fins a 6 hores 14€ 10€
Cursos o tallers de fins a 8 hores 18€ 14€
Cursos o tallers de fins a 10 hores 22€ 18€

Article 5. Meritació i pagament
D’acord amb l’article 46 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’obligació de pagar el 
preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, 
que es produirà en la data d’inscripció als cursos i tallers de l’Arxiu Comarcal de la 
Selva .

D’acord amb l’article 45 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el procediment 
d’ingrés serà la autoliquidació.

Article 6. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al 
butlletí oficial de la província i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o 
derogació.
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ANNEX 3.- TEXT TARIFES 

TARIFA 2 DELS SERVEIS PRESTATS PER L’EMPRESA MIXTA SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS NORA SA
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