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ACTA NÚM. PLE 2012/7 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 
D’OCTUBRE DE 2012 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:05 hores del dia 26 d’octubre de 2012, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà , alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència de la regidora i dels regidors 
relacionats al marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la 
sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
ÚNIC.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS PER 
L’EXERCICI 2013 I SEGÜENTS 
 

-----oooOooo----- 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE P REUS PÚBLICS 
PER L’EXERCICI 2013 I SEGÜENTS 

 
 
En conseqüència, vist  l'informe del Secretari Interventor, favorable a les modificacions 
que es proposen, al Ple es  proposa l'adopció dels següents  ACORDS: 

 
Primer. - APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents, les  
modificacions de les ordenances fiscals que s’especifiquen, en els següents termes: 
 
A) Ordenança  fiscal núm. 02 . Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques: Es 
modifica l’article 8.3, en els següents termes:  
 

Article 8è. Coeficients de situació 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 7è. 
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el 
local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent: 
 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES 1a 2a 
COEFICIENT APLICABLE 2,25 2,15 

 
B) Ordenança  fiscal núm. 03 . Reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció 
mecànica: Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  

Assistents:  
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MIQUEL SALA PLANELLA 
SÒNIA RIÑÉ CALERO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
JOSEP A. ROVELLÓ MARTÍ 

 

Absent : 
 MARTÍ PUJOL SURINYACH 
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Article 6è. Quota tributària  
 
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 28 de 
desembre, s’incrementaran per aplicació dels següents coeficients:  
 

- Turismes:   1,99 
- Autobusos:   1,98  
- Camions:   1,97 
- Tractors:   1,99 
- Remolcs:   1,99 
- Altres vehicles:  2,00 

 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 

Potència i classes de vehicles EUROS 

A) Turismes  
- De menys de 8 cavalls fiscals 25,11 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 67,82 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,16 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 178,32 
- De  20 cavalls fiscals en endavant 222,88 
B) Autobusos  
- De menys de 21 places 164,93 
- De 21 a 50 places 234,91 
- De més de 50 places 293,63 
C) Camions  
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 83,29 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 164,10 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 233,72 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 292,15 
E) Tractors   
- De menys de 16 cavalls fiscals 35,16 
- De 16 a 25 cavalls fiscals 55,26 
- De més de 25 cavalls fiscals 165,77 
F) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica   
- De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 35,16 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,26 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 165,77 
G) Altres vehicles  
- Ciclomotors 8,84 
- Motocicletes fins a 125 cc 8,84 
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 15,14 
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,30 
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 60,58 
- Motocicletes de més de 1.000 cc. 121,16 
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C) Ordenança  fiscal núm. 06 . Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i 
la volada de la via pública: Es modifica l’art. 6.1 amb el següent redactat:  
 
Article 6. Quota tributaria 
 
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 
Tarifa primera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques EUROS 
1. Per cada bàscula, al semestre 71,17 
2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada m2 o fracció, 
per any 

 
76,64 

3. Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol 
producte o servei no especificat en altres epígrafs. Per cada m2 o fracció, a 
l’any 

 
76,64 

Tarifa segona. Assortidors de gasolina i anàlegs  
Ocupació de la via pública o terrenys  municipals amb assortidors i dipòsits 
de gasolina. Per cada m2 o fracció 

 
82,11 

Tarifa tercera. Reserva especial de la via pública  
1. Reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic per a les 
pràctiques de les anomenades autoescoles o similars: 
      Pels primers 50 m2 o fracció, al mes: 
      Per cada m2 d'excés, al mes: 

 
 

21,89 
2,19 

Tarifa quinzena. Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o 
comercials i altres instal·lacions anàlogues. 

 

1. Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o comercials, per 
cada unitat a l’any 

 
180,00 

2. Altres instal·lacions anàlogues, per cada unitat 76,64 
Tarifa setzena.  Altres instal·lacions diferents de les que s’inclouen en les 
tarifes anteriors 
1. Subsòl: per cada 50 m3 o fracció del subsòl realment ocupat, mesurades 
les seves dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, soleres i lloses 
2. Sòl: per cada 50 m2 o fracció 
3. Volada: per cada 50 m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal 

 
 
 

54,73 
54,73 
54,73 

 
D) Ordenança  fiscal núm. 8 . Reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o rases 
en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les 
voreres. Es modifica l’art. 6.1 amb el següent redactat:  
 
Article 6. Quota tributaria 
 
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es 
determinen a continuació: 
 
I - Concessió de la llicència d’obra en la via pública  Euros  
Número 1 
Per cada llicència per a l’obertura de cales o rases per reparar 
avaries, per a noves preses, etc., l’amplària de les quals passi 
d’un metre  

 
 

103,90 
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Número 2  
Per cada llicència per construir o reparar voreres que han 
deteriorat els particulars o per a l’obertura de cales o rases per a 
la reparació d’avaries, noves preses, etc., fins a un metre 
d’ample 

 
 
 

51,95 

II - Aprofitament de la via pública  
Número 1 
Construir o suprimir passos de vehicles, sigui quin sigui el seu 
ús, per m2 o fracció  

 
 

51,95 
Número 2  
Construir o reparar voreres destruïdes o deteriorades pels 
particulars, per cada metre lineal o fracció 

 
 

51,95 

III - Reposició o construcció d’obres de claveguera m 

III.1. Aixecament i reconstrucció  
1. Vorera: 
- Per cada m2 o fracció aixecat o reconstruït  

 
51,95 

2. Vorada: 
- Per cada m2  lineal o fracció 

 
51,95 

3. Calçada: 
- Per cada m2  o fracció 

 
51,95 

III.2. Moviment de terres  
Per cada metre cúbic 31,17 
III.3. Varis  

- Arquetes, per m2  o fracció  
- Embornals, per metre lineal o fracció  
- Pous de registre, per m2 o fracció  
- Per supressió d’arbres, per metre o fracció de perímetre de 
tronc a un metre de sòl  
- Per supressió o desplaçament de fanals, per metre lineal de 
supressió o desplaçament  
- Depreciació o deteriorament de la via pública. Per cada m2  o 
fracció de paviment  

51,95 
51,95 
51,95 

 
103,90 

 
31,17 

 
103,90 

 
 

E) Ordenança  fiscal núm. 9 . Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat: 

Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
Tarifa primera:  Ocupació de la via pública amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues:          
  
           Concepte  Euros  

• Per metre quadrat al dia.  1,50 
 
Tarifa segona:  instal·lació en terrenys ús o domini públic de parades, casetes de venda, i 
indústries del carrer i ambulants: 
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 Euros metre lineal/dia  

• Parades, casetes de venda i indústries del carrer i  
• ambulants, ocupació anual 

 
1,15 

• Parades, casetes de venda i indústries del carrer i  
• ambulants, ocupació mensual o setmanal 

 
1,15 

• Parades, casetes de venda i indústries   del carrer i  
• ambulants, ocupació diària 

 
3,60 

 

F) Ordenança  fiscal núm. 10 . Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega 
de mercaderies de qualsevol mena: Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
a) Placa de gual permanent: Euros 
    Per cada placa  16,08 

b) Entrada de vehicles a través de les voreres a cotxeres que serveixin als habitatges 
unifamiliars. 
b.1) Amb rebaix de vorada: Euros 
       Fins a tres metres 20,80 
       Per cada metre més 7,67 
b.2) Sense rebaix de vorada:  
       Fins a tres metres 16,43 
       Per cada metre més 5,48 

c) Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o individuals de propietat dins d'un 
aparcament general i els que estan situats en zones o carrers particulars que formin part 
de comunitats de propietaris, que prohibeixen l'aparcament de vehicles que no siguin 
propietat d'algun membre de la comunitat. 

Per cada plaça d'aparcament 5,14 

d) Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la vigilància de vehicles, o 
diferents de l'apartat anterior. 
Per cada plaça d'aparcament 2,85 
e) Reserves d’aparcament autoritzades per autotaxi,  m2/any 89,77 

2. Ocupació, amb prèvia autorització, de la via pública per càrregues i descàrregues o 
altres circumstàncies que impliquin la necessitat de tancament del vial públic: 17,52 
€/hora o fracció. No es meritarà aquesta taxa per la primera hora d’ocupació en còmput 
mensual. 

3. Ocupació de la via pública per càrregues i descàrregues o altres circumstàncies que 
impliquin la necessitat de tancament del vial públic sense l’obtenció de la preceptiva 
autorització: 460,30 €/hora o fracció. 

4. La Junta de Govern podrà establir períodes en els que no s’autoritzaran aquestes 
ocupacions amb tancament de vials. 
 
G) Ordenança  fiscal núm. 11 . Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. 
Es modifica la tarifa de l’art. 6 amb la següent quantia:  

Per metre quadrat i any. 9,92 € 
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H) Ordenança  fiscal núm. 12 . Reguladora de la taxa per instal·lació de parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. Es modifica l’art. 6.1 amb el 
següent redactat:  

Tarifa primera. General, per cada dia:  
 
Epígraf  Euros  
1. Ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o fracció  2,14 
2. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs. Per cada m2 o 
fracció  

 
0,22 

3. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de teatres  0,34 
4. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de neveres, 
restaurants, bars, fondes i similars. Per cada m2 o fracció  

 
10,72 

5. Ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda 
d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per 
cada m2 o fracció  

 
 

12,86 
6. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o parades 
per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. 
Per cada m2 o fracció  

 
 

13,94 
7. Ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de flors i 
castanyes.  Per cada m2 o fracció  

 
13,94 

8. Ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells voladors, 
cavallets, jocs diversos, cotxes de xocs i, en general, qualsevol mena 
d’aparells de moviment. Per cada m2 o fracció . 

 
 

3,75 
9. Venda ambulant, en el braç, dels articles següents: 
a) Globus i quincalles i altres articles  

 
6,44 

10. Ocupació de terrenys destinats a la venda o exposició d’articles no 
especificats en els epígrafs anteriors. Per cada m2 o fracció  

 
13,94 

11. Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge 
de pel·lícules. Per m2 o fracció 
Quota mínima d’aquest epígraf per cada dia 

 
0,27 

536,12 
 
Tarifa segona. Festa Major, per cada dia:  
 Euros  
1. Ocupacions de terrenys amb parades de venda de productes diversos, 
durant els dies de la Festa Major. Per cada m2 o fracció, amb un mínim 
de 2 m2  

 
 

13,94 
2. Ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells voladors, 
cavallets, jocs diversos, cotxes de xocs i, en general, qualsevol mena 
d’aparells de moviment. Per cada m2 o fracció . 

 
 

0,01 
3. Ocupacions de terrenys per instal·lar-hi tómboles  i similars. Per cada 
m2 o fracció i durant aquesta festa  

 
8,62 

 
Tarifa tercera. Parades de mercat: 
Epígraf  Euros  
1. Ocupacions de terrenys amb parades habituals amb llicència anual de 
mercat setmanal, per metre lineal  o fracció   
 

 
1,18 

2. Ocupacions de terrenys amb parades habituals amb llicència mensual   
de mercat setmanal, per metre lineal  o fracció   

 
1,18 



 

Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

 

3. Ocupacions de terrenys amb parades habituals amb llicència diària  de 
mercat setmanal, per metre lineal  o fracció   

 
3,74 

 
Tarifa quarta. Fires de la Puríssima  i d’artesania  
 Euros  
1. Ocupacions de terrenys amb parades de la Fira de la Puríssima. Per 
cada m2 o fracció, amb un mínim de 2 m2  

 
13,94 

2. Per cada m2 d’excés  6,44 
3. Ocupacions de terrenys amb parades de la Fira de d’artesania. Per 
cada m2 o fracció, amb un mínim de 2 m2  

 
17,14 

4. Per cada m2 d’excés  6,44 
 
Tarifa cinquena. Aparells automàtics 
 Euros  
1. Aparells automàtics que s’accionen per monedes, per a 
entreteniment, esbarjo o venda, pagaran per any i m2 o fracció  

 
77,07 

 

I) Ordenança  fiscal núm. 13 . Reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. Es modifica l’art. 6.1 amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 
següents: 
 
 Concepte : euros  
A)   Certificacions altes i baixes rectificacions i alteracions al padró 

d'habitants a excepció de les sol·licitades per l'àrea de serveis 
socials i per acreditar el domicili a efectes docents. 

 
 

3,43 
B)   Compulses de documents 0,83 
C)   Obtenció de cèdula urbanística i certificats per inscripció registral  60 
D) Altres expedients no tarifats 11,47 
E) Altres documents no tarifats 3,43 
F) Fotocòpia  realitzada per l’Ajuntament      0,16 
 Fotocòpia realitzades per l'interessat 0,07 
 Fotocòpia en color 0,25 
 Fotocòpia realitzades per l'interessat per entitat  camprodonina 0,025 
 Fotocòpia en color per entitat  camprodonina 0,15 
G) Expedients de ruïna, estudis de detall, expedients de planejament i de 

gestió urbanística inclosos projectes d'urbanització.      
 

997,44 
 -Tramitació simultània de més d’1 expedient, a partir del 2n. 750,57 
H) Obtenció d'autorització per entrada de vehicles a través de les 

voreres. 
 

 Fins a tres metres 39,41 
 Per cada metre més 26,91 
I) Taxa per la inclusió d’un animal de companyia en el cens d’animals 

domèstics 
 

3,43 
J) Expedients de control i inspecció referents a competències municipals 

no previstos en altres ordenances fiscals 
 

114,71 
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K) Duplicats de rebuts i liquidacions 3,43 
L) Còpies en suport informàtic de projectes i/o figures de planejament 11,48 
M) Devolució de rebuts domiciliats 1,15 
N) 
O) 

Informes preceptius i/o visites d’inspecció de Tècnics  Municipals 
Cartell anunciador de llicència d’obres plastificat 

69,07 
10,00 

 
J) Ordenança  fiscal núm. 14 . Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi. Es 
modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 
naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent: 
 
Concepte Euros 
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències  
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, 
per una sola vegada i vehicle 

 
2.376,20 

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències  
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, 
per cada autorització i vehicle 

 
2.376,20 

Epígraf 3. Substitució de vehicles  
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la 
llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 

 
51,95 

Epígraf 4. Ús i explotació de llicències   
Us i explotació anual de llicència, per cada autorització i vehicle 51,95 
 

K) Ordenança fiscal núm. 16 . Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com 
pels controls posteriors a l’inici de l’activitat. Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  

Article 6.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 CONCEPTE: Euros 
1.Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic  

 
45,00 

2.Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa   104,23 
3.Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 250 m2 

 
805,23 

4.Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 250 m2 

 
966,27 

5.Tramitació del procediment de permís ambiental.  1.449,40 
6.Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats 
amb incidència ambiental  

 
773,00 

7.Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats 
amb una superfície de fins a 250 m2,  

 
 

2.576,72 
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8.Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats 
amb una superfície de més de 250 m2 fins a 500 m2. 

 
 

3.221,00 
9.Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats 
amb una superfície de més de 500 m2. 

 
 

4.509,30 
9.Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i 
activitats recreatives  

 
187,00 

10.Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per 
l’obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives i per 
l’organització d’espectacles i activitats recreatives 

 
 

1.159,50 
11.Tramitació del procediment corresponent a llicència d’obertura d'establiments 
industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats innòcues o sense 
incidència ambiental.  Excepte entitats financeres i oficines d’assegurances.  

 
 

163,12 
12.Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per 
l’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals 
d’activitats sense incidència ambiental.  Excepte entitats financeres i oficines 
d’assegurances. 

 
 
 

163,12 
13.Tramitació del procediment corresponent a llicència d’obertura d'establiments 
d’entitats financeres i d’oficines d’assegurances. 

 
2.415,70 

14.Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per 
l’obertura d'establiments d’entitats financeres i d’oficines d’assegurances. 

 
2.415,70 

13.Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal  773,00 
14.Tramitació del procediment de revisió de  llicència d’obertura d’establiments 
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives  

 
654,60 

15.Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a 
llicència municipal  per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.  

 
239,00 

16.Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental 
municipal.  

 
239,00 

17.Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a la normativa 
d’espectacles públics i activitats recreatives   

 
163,12 

18.Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia 
ambiental municipal  

 
239,00 

19.Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a comunicació 
prèvia ambiental  

 
163,12 

20.Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les 
activitats i instal·lacions sotmeses a llicència ambiental   

 
163,12 

21.Procediment de modificació d’activitats sotmeses al règim de comunicació 
ambiental. 

 
163,12 

22.Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres 
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no 
permanent desmuntable. 163,12 
23.Procediment d’autorització municipal per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol). 239,00 
24. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per 
l’obertura d'establiments d’habitatge turístic, per cada habitatge. 163,12 
25. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per 
l’obertura d'establiments d’apartament turístic, per cada apartament. 163,12 
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L) Ordenança  fiscal núm. 18 . Reguladora de la taxa per serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Es modifica l’art. 6 amb 
el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:               
 
 Concepte Euros 
a) Servei enterrament municipal    

a.1) General  
a.2) Usuaris empadronats a Camprodon sense assegurança 

 
467,55 
127,35 

b) Servei d'enterrament fora del municipi :    
b.1) Servei de conducció  212,31 
b.2) Servei  complet     467,35 
c) Servei de tanatori:  
c.1) 
c.2) 

Servei de tanatori en els serveis d'enterrament de l'apartat b) 
Servei de tanatori a veïns de Camprodon 

100,78 
50,39 

d) Conservació de nínxols 10,39 
e) Conservació per panteó 19,71 
f) Conservació per panteó exterior 33,93 
g) Terrenys per a panteons        355,98 
h) Concessió de nínxol existents     730,20 
i) Concessió nínxols per 5 anys   247,69 
j) Expedició de títols o canvi de nom  14,91 
k) Concessió nínxols dobles    1.116,93 
l)) Concessió de nínxols de nova construcció 1.430,70 
m) Concessió columbari 440,54 
n) Neteja de nínxol                                70,23 
o)   Enterrament de cendres. 63,59 
p) Conservació de columbari 6,23 
q) Servei de conducció de cendres 60,00 
 
2.- En situacions de necessitat econòmica, la Junta de Govern Local, podrà concedir 
bonificacions proporcionals a les possibilitats familiars, que en cas d’absoluta 
impossibilitat econòmica podran arribar al 100% de les tarifes anteriors, a petició dels 
interessats i previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
M) Ordenança  fiscal núm. 19 . Reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. Es modifica el títol i passa ser 
anomenada: reguladora de les TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS MUNICIPALS.  Es modifiquen els articles 6.2 i   12.2 amb les següents quanties 
de les tarifes:   

Tarifa I TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
DOMÈSTICS 

Euros/any 
130,57 

 

Tarifa II TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
COMERCIALS 

Euros/any 

 PETIT COMERÇ I TALLERS:  
ll.1 Botigues (excepte alimentació i begudes), oficines, tallers i 

fusteries 
207,00 

 SUPERMERCATS:  
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ll.2   Fins a 150m2: 518,02 
ll.3   Més de 150m2: 861,95 

 ALIMENTACIÓ I BEGUDES  
ll.4 Botigues d'alimentació i begudes: 279,18 
ll.5 Pubs, pastisseries i forns: 345,00 
ll.6 Cafeteries, bars, frankfurts i similars: 518,02 

 HOTELS, HOSTALS, FONDES, PENSIONS I 
RESTAURANTS: 

 

ll.7   Fins a 50 places: 688,93 
ll.8   més de 50 places: 1.032,86 

 INDÚSTRIES:  
ll.9    Fins a 10 llocs de treball: 277,06 

ll.10    D'11 a 50 llocs de treball: 550,93 
ll.11   Més de 50 llocs de treball: 988,93 
ll.12   Càmpings: euros/anuals per cada plaça/persona. 6,74 

 PARADES DE MERCAT  
ll.13 Parades de fruita i verdura  193,00 
ll.14 Altres parades de més de cinc metres  155,48 
ll.15 Altres parades de fins a cinc metres 96,50 

 
Als establiments ubicats als àmbits on l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre activitats 
econòmiques estableix l'índex de situació de categoria 2a. per les activitats que es 
mencionen les tarifes seran les següents: 
 
Tarifa Concepte euros 
ll.16 Botigues i comerços 139,06 
ll.17 Restaurants i similars 345,00 
II.18 Establiments d’allotjament rural amb menjador  345,00 
II.19 Establiments d’allotjament rural sense menjador  172,51 
II.20 Establiments de pupil·latge de cavalls  172,51 
 
N) Ordenança  fiscal núm. 20 . Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. Es 
modifica l’art. 6.1, amb el següent contingut:  

Tarifa primera. Subministrament d’aigua a Camprodon, Rocabruna i Beget. 
 
 
Núm.  

 
Descripció 

 
Domèstic

s 

Tarifa 
social 

Activitats 
Econòmiques 

Altres  

1 Quota de servei al 
 trimestre 

a) Residents  
b) No residents  

                 
 

 13,86 € 
19,29 € 

 
 

6,93 € 
 

                
 

21,34 € 
21,34 € 

 

2 De 0 a 18 m3/trimestre 0,1228 € 0,0676 € 0,3684 €  
3 De 19 a 27 m3/trimestre 0,1842 € 0,1014 € 0,4912 €  
4 De 28 a 45 m3/trimestre 0,3070 € 0,1690 € 0,6140 €  
5 De 46 a 54 m3/trimestre 0,3684 € 0,2028 € 0,8596 €  
6 Més de 54 m3/trimestre 0,3684 € 0,2028 € 0,8596 €  
7 Municipal m3/trimestre    0,1228 € 
8  Cisternes m3    0,1474 € 

 
Tarifa Tercera. Subministrament d’aigua a Font Rubí: 
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Tarifes 
 

Descripció 
 

Euros 
1 Quota de servei al mes                   9,40 € 
2 de   0  a 6 m3/trimestre 0,4844 € 
3 Excés de 6 m3, m3/trimestre 0,7212 € 
4 Conservació abonat/ mes   0,64 € 
5 Quota d’inversió abonat/mes 4,7277 € 
6 Repercussió Llei 5/12 0,0473 €/m3 

 
O) Ordenança  fiscal núm. 21. Reguladora de la  taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Es modifiquen 
les tarifes establertes a l’art. 4:  

Article 4. Quotes tributàries 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 
1.- Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres 

característiques anàlogues 
 

114,29€ 
2.- Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 quilograms 

P.M.A 
114,29€ 

3.- Tota mena de vehicles amb P.M.A. superior   a 3.500 quilograms 
P.M.A 

 
230,66€ 

5.- Dipòsit d'un vehicle en el dipòsit municipal, per dia:  
a) Turismes, motocicletes i altres vehicles mecànics:  

 a partir de les 24 hores, per cada hora 7,82€ 
b) Camions, camionetes, autocars i vehicles de ròssec:  

 a partir de les 24 hores, per cada hora  11,26€ 
c) Per metre quadrat i dia de dipòsit d'efectes diversos: 2,29€ 

6.- Desplaçament de la grua sense càrrega ni trasllat 71,71€ 
  

P) Ordenança  fiscal núm. 22. Reguladora de la  taxa per la prestació dels serveis 
d’inspecció i control sanitari dels establiments de comerç a la menuda destinats a la 
producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats. Es 
modifica l’art. 6:  

Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
CONCEPTE:  EUROS 
1 – Per cada inspecció sanitària  i establiment   112,21 
2 – Per cada control sanitari i establiment   112,21 
 
Q) Ordenança  fiscal núm. 23 . Reguladora de la  taxa per distribució i subministrament 
de televisió per  cable. Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 
SERVEI:  Euros 
A. Bars, restaurants i bars-restaurants 326,29 
B. Hotels i Hostals ( Pels 10 primers aparells connectat). 689,25 
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C. Hotels i Hostals (Per cada aparell més connectat) 63,48 
D. Comunitat de veïns fins a 10 habitatges, per cada habitatge: 118,27 
E. Comunitat de veïns des d'11 fins a 30 habitatges, per cada  
     habitatge: 94,68 
F. Comunitat de veïns des d'31 fins a 50 habitatges, per cada   
     habitatge:  
G. Comunitat de veïns de més  de 51  habitatges, per cada habitatge: 53,66 
H. Pub 374,42 
I. Discoteques 568,19 
J. Bancs 437,91 
K. Habitatges unifamiliars. 218,95 
K. Establiments públic amb aparells connectats en una sola connexió. 218,95 
L. Quota anual de manteniment, per cada connexió o habitatge: 51,04 
M. Quota anual de manteniment per establiments  públics, apartat k   
     d'aquest article, per cada grup de 10 o fracció de 10 aparells                                   51,04 
N. Quota anual de manteniment per establiments públics, apartat B  
     N1. Quota bàsica anual: 51,04 
     N2. Per cada habitació: 10,94 
     
Les tarifes establertes en els punts anteriors s'incrementaran, en el seu cas, amb l'import 
de l'impost del valor afegit que correspongui. 
 
R) Ordenança  fiscal núm. 25.  Reguladora de les taxes utilització privativa d’instal·lacions 
municipals. Es modifiquen les tarifes contingudes a l’art. 3:  
 
Article 3. La quantia de la taxa serà la fixada en les següents tarifes: 
 
3.1 Utilització de pistes de tennis municipal Euros 
3.1 Utilització de pista cada hora 6,15 
 
3.2. Utilització del pavelló municipal d'esports. Euros 
a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de gestió:  
Utilització pista cada hora 17.66 
Utilització pista mitjà jornada 46.76 
Utilització pista tota la jornada 67,54 
Utilització del gimnàs cada hora 4,16 
b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió:  
Utilització pista cada hora: 23,38 
Utilització pista mitja jornada 62,34 
Utilització pista tota la jornada 83,12 
Utilització del gimnàs cada hora 6,75 
Utilització compartida 50% 
 
3.3. Utilització del camp municipal d'esports. Euros 
a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de gestió:  
a.1) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) sense vestidors 41,56 
a.2) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) amb vestidors 62,34 
b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió:  
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b.1) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) sense vestidors  51,95 
b.2) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) amb vestidors  72,73 
 
3.4. Utilització de la sala de plens per casaments  
En horari d’oficines  51,95 
Fora de l’horari d’oficina  103,90 
  
  
S) Ordenança  fiscal núm. 26 . Reguladora del preu públic per la prestació del serveis en 
la piscina municipal. Es modifiquen les tarifes contingudes a l’art. 4.2  
 
4.2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents: 
 
CONCEPTE:  BI+IVA 
Tarifes una jornada:   
Menors 14 anys de dilluns a divendres 2,91 
Menors 14 anys, dissabtes i festius 4,68 
Majors 14 anys de dilluns a divendres 4,68 
Majors 14 anys, dissabtes i festius 5,72 
Tarifes temporada:   
Abonaments individuals (adquirits abans 30 juny)     36,37 
Abonaments individuals (adquirits a partir del 1 de juliol) 46,76 
Abonaments familiars   (adquirits abans 30 juny) 51,95 
Abonaments familiars   (adquirits a partir del 1de juliol) 62,34 
 
T) Ordenança  fiscal núm. 29 . Reguladora dels preus públics per  la utilització privativa 
de material divers de l'Ajuntament de Camprodon. Es modifiquen les tarifes contingudes a 
l’art. 4t. 
 
  CONCEPTE EUROS 
Ús privatiu de cadires, per unitat i dia  0,42 
Ús privatiu de tarimes i taules, per unitat i dia  1,14 
Transport dins del terme municipal 19,33 
Transport fora  del terme municipal 42,91 

 
Segon .- EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances 
modificades, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a 
la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i 
al·legacions. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Tercer .- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les 
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Quart .- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer. 
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No havent altres assumptes a tractar, quan passa un minut d’un quart d’onze de la nit, el 
Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono 
fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


