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núm. 9623
AJUntAment de FiGUeres

Anunci de modificació de preus públics

número d’expedient : Sido2019001175 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 21 de novembre de 2019, va acordar modificar el preu públic número 1, relatiu 
al transport urbà, i el número 5, relatiu a l’entrada i d’altres serveis del Museu de l’empordà, de l’annex dels preus públics 
municipals amb efectes 1 de gener de 2020, inclòs, que restaran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa, 
quedant redactades de la forma següent:  

“1.preu pÚblic per a l’uTiliTZaciÓ del TranSporT col·lecTiu de perSoneS aMb auTobÚS (TranSporT 
urbÀ).

amb iVa

1. bitllet ordinari 1,30 €/bitllet

2. abonament ordinari de deu viatges (T-10) 8,05 €/abonament

3. abonament ordinari mensual, vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 
dies consecutius des de la seva primera validació  (T-MenSual)

38,00 €/abonament

4. abonament especial trimestral escolar, per a escolars menors de 18 anys amb residència 
fora del municipi de Figueres i vàlid per fer un nombre il.limitat de viatges durant un 
trimestre escolar (T-TriMeSTral)

54,35 €/abonament

5. pels usuaris del servei empadronats al terme municipal de Figueres que siguin majors de 
65 anys, pensionistes per jubilació, pensionistes per invalidesa permanent, pensionistes 
de viduïtat i orfenesa, perceptors d’una pensió no contributiva (pnc), perceptors del 
subsidi d’atur per a treballadors major de 52 anys, disminuïts físics o psíquics que 
superin el 65 % de disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, tinguin 
un grau de disminució no inferior al 33 % i reconeguda la mobilitat reduïda (T-SOCIAL)

2,00 €/abonament 
10 viatges

6. Pels usuaris del servei fins als 18 anys d’edat, empadronats al terme municipal de 
Figueres (T-MenorS)

0,00 €/viatge

7. pels usuaris amb escassa capacitat econòmica, el seu atorgament se subjectarà als requisits 
i al procediment que determini l’ajuntament de Figueres (T-Social reduÏda)

0,00 €/viatge

8. confecció/expedició i renovació de la targeta social, social reduïda, de menors, 
d’estudiants i d’acompanyants

16,75 €

9. Fiança per utilització de la targeta (tots els tipus) 4,15 € (sense IVA)

10. per a tot l’alumnat empadronat a Figueres, o a municipis amb conveni, que cursa estudis 
reglats oficials, sense límit d’edat (T-ESTUDIANT)  

0,00 €/viatge

11. per als acompanyants dels menors de 7 anys  i dels disminuïts físics o psíquics que superin 
el 65% de disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, tinguin un gran de 
disminució no inferior al 33% i reconeguda la mobilitat reduïda (T-ACOMPANYANT)”

0,00 €/viatge

(...)

“5. preu pÚblic per l’enTrada i d’alTreS SerVeiS del MuSeu de l’eMpordÀ:

a) drets d’entrada: 5,00 euros 

b) Tarifa reduïda: 2,50 euros, s’aplicarà a estudiants, carnet Jove, Tr3S c 


