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Identificació:

Títol: Aprovació definitiva de la modificació d’unes ordenances fiscals 
Expedient: 2016/743

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 20 de juny de 2017, va acordar aprovar 
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents:

 Ordenança fiscal núm. T-01: Taxa per l’expedició de documents i activitats jurídic 
administratives

 Ordenança fiscal núm. P-01 CM: preu públic per la venda d’entrades al Castell de 
Montsoriu

 Ordenança fiscal núm. P-02 CM: preu públic per la venda de productes de 
marxandatge al Castell de Montsoriu

 Ordenança fiscal núm. P-14: preu públic per l’eliminació de nius de vespa asiàtica 
(Vespa Velutina)

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, 23 d’agost de 2017

El president

Salvador Balliu Torroella

Annex 1 - Text ordenances fiscals modificades
Annex 2 - Text ordenances fiscals modificades del Castell de Montsoriu
Annex 3 - Text ordenances fiscals modificades de nova creació
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ANNEX 1 - TEXT ORDENANCES FISCALS 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 €
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Gestió, impressió i enviament per correu certificat de notificació 6,40 € 

Per l’emissió i notificació de tríptics sobre informació impositiva 
municipal, amb enviament ordinari. 0,41789€

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.

ANNEX 2.- TEXT ORDENANCES FISCAL MODIFICADES DEL CASTELL DE MONTSORIU

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-01 CM:  PREU PÚBLIC ENTRADES AL CASTELL DE 
MONTSORIU

Article 3. Quantia

Concepte Visita guiada Visita sense 
guia

Grups de més de 20 pax

General adult 7,50 € 6,00 € Descompte del 20%

Majors de 65 anys 5,50 € 4,00 € -

Joves de 13 a 25 anys 5,50 € 4,00 € -

Estudiants 5,50 € 4,00 € -

Docents 6,00 € 5,00 € Descompte del 20%

Membres del Club Super 3 Gratuïta Gratuïta -

Club del subscriptor 

El Punt Avui

2 entrades al 
preu d’1

2 entrades al 
preu d’1

-

Club La Vanguardia 2 entrades al 
preu d’1

2 entrades al 
preu d’1

-

Grups escolars 1,00 € / alumne No s’escau Escoles de la Selva, gratuït

Adult preferent (visita amb 
interessos específics i guiatges 
acordats 3h de durada) 15,00€
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-02 CM:  PREU PÚBLIC VENDA PRODUCTES MERXANDATGE  
AL CASTELL DE MONTSORIU

Article 3. Quantia

Llibres i edicions PVP (IVA inclòs) IVA 
aplicable

Conte Bruixa Guilleuma 6,00 € 4%

Conte Combat Arbúcies 6,00 € 4%

Conte El setge de Montsoriu 6,00 € 4%

Conte Serrallonga 6,00 € 4%

Altres contes col·lecció 6,00 € 4%

Llibre Combat d’Arbúcies 22,00 € 4%

Posagots ACM 1,00 € 4%

Llibre Castell de Montsoriu 14,00 € 4%

Productes medievals i marxandatge Model PVP (IVA inclòs) IVA aplicable
Daga black 35 CMS 6,00 € 21%
Espasa s black 50 CMS 7,00 € 21%
Espada 2 mans excalibur 110 CMS 10,00 € 21%
Ballesta s rustik (inclou 2 fletxes) 15,00 € 21%
Fletxa ballesta s rustik 1,50 € 21%
Arc forat m (inclou 2 fletxes) 95 CMS 16,00 € 21%
Fletxa arm m extra (punta goma) 50 CMS 2,00 € 21%
Tiraxines 22 CMS 5,00 € 21%
Rscut kamelot l senyera 40x29 CMS 14,00 € 21%
Rscut kamelot l groc drac amb vescomtat 
de cabrera

40x29 CMS
14,00 €

21%

Túnica vermella S: 3-4 ANYS 11,00 € 21%
Escut: groc - negre M: 5-8 ANYS 12,00 € 21%
Vescomtat de cabrera L: 9-12 ANYS 12,00 € 21%
Espasa natur s + funda "verda" + vde c 50 CMS 12,00 € 21%
Espasa natur s + funda "vermella"  + vde c 50 CMS 12,00 € 21%
Daga natur + funda "marro-verd" +  vde c 30 CMS 12,00 € 21%
Daga natur + funda   "grana"  + v de c 30 CMS 12,00 € 21%
Casc templer 12,00 € 21%
Casc simple 9,00 € 21%
Tiara trenada (varis colors) 5,00 € 21%
Vareta màgica 5,00 € 21%
Vareta màgica feltre i cascavell 6,00 € 21%
Bloc notes 60 fulls ANAK 3888 4,00 € 21%
Bloc notes amb boli concern 3041 5,00 € 21%
Bolígraf zonet 3523 2,00 € 21%
Bolígraf Buke 4366 2,00 € 21%
Bolígraf Ethic 3529 2,00 € 21%
Llapis togi 4173 1,00 € 21%
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Bossa negra bossa nox 4170 2,00 € 21%
Motxilla negra motxilla hera 4049 4,00 € 21%
Lanyard negre lanyard neck 8780 2,00 € 21%
Tassa mug loom 9464 6,00 € 21%

Tshirt 150 grams
samarreta 

premium 4481 12,00 €
21%

Barret de palla barret vita 8086 8,00 € 21%
Gorra de coto gorra konlun3957 6,00 € 21%

Paraigua negre
paraigua monsum 

3373 9,00 €
21%

Samarreta per a infant 12,00€ 21%
Samarreta per a adult 15,00€ 21%
Imant per nevera (quadre de 7) 12,00€ 21%
Imant per nevera (unitat) 2,00€ 21%
Calidoscopi petit 6,00€ 21%

ANNEX 3.- TEXT ORDENANCES NOVA CREACIÓ

Seguidament es transcriuen les ordenances fiscals de nova creació:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P-14: PREU PÚBLIC PER L’ELIMINACIÓ DE NIUS DE VESPA 
ASIÀTICA 

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 el preu 
públic per l’eliminació de nius de vespa asiàtica (Vespa Velutina).

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable la prestació del servei d’eliminació de nius de vespa asiàtica, que 
consisteix en:

 Recepció de l’avís per part del Consell Comarcal.
 Visita a la zona afectada per part d’un tècnic especialitzat per tal de confirmar l’existència 

d’un niu de vespa asiàtica (Vespa Velutina) i avaluar l’actuació.
 Tractament de neutralització i inactivació dels nius primaris i secundaris, minimitzat l’ús de 

biocides a la zona afectada.
 Redacció document informe de l’actuació.
 Retirada del vesper i trasllat per al seu tractament i gestió.

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança els ajuntaments i/o 
particulars que sol·licitin el servei.

Article 4. Quantia
Concepte Euros

Eliminació d’un niu de vespa asiàtica 310€

Aquest preu no inclou el cost de qualsevol 
element d’elevació que s’hagi de requerir.
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A aquest preu se li afegirà l’IVA vigent en cada moment, actualment fixat en el 21%.

Article 5. Meritació i pagament

D’acord amb l’article 26 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el preu públic es meritarà quan es 
sol·liciti el servei, naixent l’obligació de pagament en el moment que es confirmi l’execució del 
servei. 

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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