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ACTA NÚM. 10/2011 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 28 D’OCTUBRE  DE 2011 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, essent les  
20:03  hores del dia 28 d’octubre de 2011,  es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l'objecte de 
celebrar sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà,  Alcalde de l'Ajuntament i 
l’assistència  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 2012 I SEGÜENTS 

 
************* 

 
ÚNIC.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE P REUS 
PÚBLICS PER L’EXERCICI 2012 I SEGÜENTS 

 
El Títol II del text refós de la  Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   regula de forma exhaustiva els recursos dels 
municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu 
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així 
com per  l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals en els termes que s'hi concreten. 
 
En aquest sentit  aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir determinades 
modificacions en les ordenances fiscals consistents en  les adaptacions necessàries 
conseqüència de la normativa legal vigent, adequant-les a les noves determinacions 
dels preceptes legals modificats i/o innovats per la normativa legal d’aplicació, així com 
als estudis dels costos que suporten els distints serveis a finançar a través de 
l’aplicació de taxes.  
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la  
Llei  d’hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat 
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 

Assistents:  

• Esteve Pujol i Badà  
• Josep Juncà i Vidal  
• Joan Guillaumes i Vila 
• Martí Pujol i Suriñach 
• Miquel Sala i Planella 
• Sònia Riñé i Calero 
• F. Xavier Collboni i Sala 
• Jordi Batchelli i Aulinas 
• Josep Roca i Monfort 
• Daniel Birba Cuffí 
• Josep A. Rovelló i Martí 
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la  Llei  d’hisendes locals. 
 
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 2012 i següents, les  
modificacions de les Ordenances Fiscals que s’especifiquen, en els següents termes: 
 
A) Ordenança  fiscal núm. 00. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. Es modifiquen els següents articles, en els 
apartats que s’hi concreten,  que passen atenir el següent contingut:  
 
Article 3 . Aspectes generals 
 
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per 
a la tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les 
comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions 
de gestió i recaptació delegades en el Consorci de Recaptació Ripollès-Cerdanya, els 
interessats que disposin de certificat digital, clau concertada o altres mitjans 
reconeguts com acreditatius de la seva identitat, podran fer per Internet consultes i 
tràmits personalitzats en les condicions previstes pel Consorci. 
 
Article 9 . Registres 
 
1. b) En qualsevol registre de l’Administració estatal o autonòmica, de les Diputacions, 
Cabildos i Consells Insulars, o dels Ajuntaments de Municipis a què es refereix l’article 
121 de la Llei 7/1985. 
 
Article 11 . Tramitació d'expedients 
 
8. En particular,  la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos 
municipals  que hagi de practicar el Consorci de Recaptació s’efectuarà en la forma 
prevista en la seva normativa de funcionament. 
 
Article 19 . Notificació de les liquidacions de venciment singular. 
 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la 
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als 
Serveis Públics; la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya, la Llei 18/2009 i altres normes que regulen les notificacions 
electròniques. 
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6. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al 
Butlletí oficial de la província o a la seu electrònica del Consorci de Recaptació 
Ripollès-Cerdanya. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb 
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les 
motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer 
per ser notificat. En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze dies 
naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOP o a la seu 
electrònica del Consorci de Recaptació. Quan transcorregut el termini indicat no 
s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des 
del dia següent al del venciment del termini per comparèixer 
 
Article 20 . Sol·licitud 
 
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat 
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si 
no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà 
desestimada. 
 
Article 27 . Garanties 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 
exclusivament les següents: 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en 
aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
Article 29 . Quantia de la devolució 
 
5 - En particular, i als efectes del que s’ estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei 
General Tributària, tenen la condició d’ ingressos deguts els efectuats com a 
conseqüència d’ aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, 
segons la llei reguladora del Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que  disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’ anul·li per 
un procediment de rectificació d’ errades materials, es tornarà l’ import ingressat 
incrementat amb els corresponents interessos de demora . 
 
Article 32 . Denúncies  
 
5. Quan no hagi resultat possible la notificació personal, es procedirà a la notificació 
edictal, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província o la seu electrònica del 
servei de recaptació delegat. 
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Les dades que es publicaran per permetre la identificació de l’expedient per l’interessat 
seran: 
 
- Número d’expedient 
- DNI, primer cognom i primera lletra del nom 
- Municipi de la infracció 
- Data de la denúncia 
- Tipus de sanció 
 
Article 33. Notificació telemàtica de la denúncia 
 
2. Des de la plataforma de notificació telemàtica, es remetrà la corresponent 
comunicació al telèfon mòbil i/o correu electrònic designats per l’interessat, per 
informar de la notificació de la denúncia i la forma d’ accedir-hi.  
 
Els detalls concrets de la notificació es regularan  a la normativa de l’ORGT, que serà 
degudament divulgada per a general coneixement. 
 
3. A l’expedient constarà l’acreditació de la notificació, la data i hora en què es rebuda i 
la identitat del receptor 
 
Article 39 . Òrgans de recaptació i obligats al pagament 
 
 
3. El servei de recaptació podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, 
quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns 
embargables situats dins l’àmbit de la província de Girona. 
 
Article 43 . Prescripció  
 
1. Prescriuran als quatre anys: 
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties. 
 
Article 47 - Execució forçosa 
 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’ interès per 
a l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient  per 
a quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresorer o la 
Tresorera municipal. Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que 
es modifiquessin les circumstàncies relatives  al deutor i l’ entorn  econòmic general. 
 
B) Ordenança  fiscal núm. 01 . Reguladora de l’impost sobre béns immobles: Es 
modifiquen es articles que es relacionen, el contingut dels quals s’estableix en els 
següents termes:  
 
Article 2 - Subjectes passius.  
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El paràgraf 4t. de l’apartat 3 diu:  No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, 
com a conseqüència de dita divisió resultin quotes d’import inferior als mínims 
establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5. 
 
Article 7 -  Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
2. El tipus de gravamen serà:  
 
a) Als  béns immobles de naturalesa urbana.................................. 1,16% 
b) Als  béns immobles de naturalesa rústega ................................ 1,00% 
c) Als béns immobles de característiques especials....................... 1,16% 
 
C) 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 2,17 2,07 

 
D) Ordenança  fiscal núm. 03 . Reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció 
mecànica: Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  
 
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, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per 
aplicació dels següents coeficients:  
 

- Turismes:   1,92 
- Autobusos:   1,91  
- Camions:   1,90 
- Tractors:   1,92 
- Remolcs:   1,92 
- 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  
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Potència i classes de vehicles 
EUROS 

- De menys de 8 cavalls fiscals 24,23 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 65,43 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 138,12 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 172,05 
- De  20 cavalls fiscals en endavant 215,04 
B) Autobusos  
- De menys de 21 places 159,10 
- De 21 a 50 places 226,60 
- De més de 50 places 283,25 
C) Camions  
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 80,33 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 158,27 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 225,42 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 281,77 
E) Tractors   
- De menys de 16 cavalls fiscals 33,93 
- De 16 a 25 cavalls fiscals 53,32 
- De més de 25 cavalls fiscals 159,94 
F) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica   
- De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 33,93 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 53,32 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 159,94 
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 

 
E) Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: Es modifica el redactat general per tal d’adequar-lo a la tributació 
tant per aquelles actuacions sotmeses a llicència com a les que segueixen el règim de 
comunicació prèvia o declaració responsable.  
 
Igualment, l’annex de l’ordenança s’actualitza en la quantia del mòdul bàsic seguint el 
criteri del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que queda fixat en 490,00 €/m2.  
 
F) 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 
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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 68,50 
2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada m2 o 
fracció, per any 

 
73,76 

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 

 
73,76 

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 

 
79,03 

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: 

 
 

21,07 
2,11 

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 

 
73,76 

2. Altres instal·lacions anàlogues, per cada unitat 73,76 
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 

 
 
 
 

52,68 
52,68 
52,68 

 
G) 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  15,48 

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 20,02 
       Per cada metre més 7,38 
b.2) Sense rebaix de vorada:  
       Fins a tres metres 15,81 
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       Per cada metre més 5,27 

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 4,95 

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 2,74 
e) Reserves d’aparcament autoritzades per autotaxi,  m2/any 86,40 

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: 16,86 
€/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: 443,00 €/hora o fracció. 

4. La Junta de Govern podrà establir períodes en els que no s’autoritzaran aquestes 
ocupacions amb tancament de vials. 
 
H) 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. 9,55 € 
 
S’incorpora el següent text al paràgraf b) del mateix article 6: “Es considerarà que una 
taula i quatre cadires ocupen una superfície de quatre metres quadrats, excepte prova 
en contrari.” 
 

I) 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  2,06 
2. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs. Per cada m2 o 
fracció  

 
0,21 

3. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de teatres  0,31 
4. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de neveres, 
restaurants, bars, fondes i similars. Per cada m2 o fracció  

 
10,32 

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

 
 

12,38 
6. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o parades  
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per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. 
Per cada m2 o fracció  

 
13,42 

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

 
13,42 

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 . 

 
 

3,61 
9. Venda ambulant, en el braç, dels articles següents: 
a) Globus i quincalles i altres articles  

 
6,20 

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

 
13,42 

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 

 
0,26 

516,00 
 
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  

 
 

13,42 
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 . 

 
 

0,00 
3. Ocupacions de terrenys per instal·lar-hi tómboles  i similars. Per cada 
m2 o fracció i durant aquesta festa  

 
8,30 

 
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   
 

 
1,14 

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

 
1,14 

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

 
3,60 

 
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  

 
13,42 

2. Per cada m2 d’excés  6,20 
3. Ocupacions de terrenys amb parades de la Fira de d’artesania. Per 
cada m2 o fracció, amb un mínim de 2 m2  

 
16,50 

4. Per cada m2 d’excés  6,20 
 
Tarifa cinquena. Aparells automàtics 
 Euros  
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1. Aparells automàtics que s’accionen per monedes, per a 
entreteniment, esbarjo o venda, pagaran per any i m2 o fracció  

 
72,25 

 

J) 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. 

 
 

3,30 
B)   Compulses de documents 0,80 
C)   Obtenció de cèdula urbanística i certificats per inscripció registral  45,50 
D) Altres expedients no tarifats 11,04 
E) Altres documents no tarifats 3,30 
F) Fotocòpia  realitzada per l’Ajuntament      0,15 
 Fotocòpia realitzades per l'interessat 0,07 
 Fotocòpia en color 0,25 
G) Expedients de ruïna, estudis de detall, expedients de planejament i de 

gestió urbanística inclosos projectes d'urbanització.      
 

960,00 
 -Tramitació simultània de més d’1 expedient, a partir del 2n. 722,40 
H) Obtenció d'autorització per entrada de vehicles a través de les 

voreres. 
 

 Fins a tres metres 37,93 
 Per cada metre més 25,80 
I) Taxa per la inclusió d’un animal de companyia en el cens d’animals 

domèstics 
 

3,30 
J) Expedients de control i inspecció referents a competències municipals 

no previstos en altres ordenances fiscals 
 

110,40 
K) Duplicats de rebuts i liquidacions 3,30 
L) Còpies en suport informàtic de projectes i/o figures de planejament 11,05 
M) Devolució de rebuts domiciliats 1,10 
N) Informes preceptius i/o visites d’inspecció de Tècnics  Municipals 66,48 
 
K) 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,  
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per una sola vegada i vehicle 2.287,00 
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 

 
2.287,00 

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 

 
50,00 

Epígraf 4. Ús i explotació de llicències   
Us i explotació anual de llicència, per cada autorització i vehicle 50,00 
 

L) Ordenança  fiscal núm. 17 . Reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar 
d’infants. Es modifiquen els art. 5 i 6 amb el següent redactat:  

Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. Els subjectes passius empadronats a Camprodon tindran una bonificació del 40 per 
cent  de la quota bàsica del servei.  
 
2. Les unitat familiars amb dos nens en edat escolar meritaran la quota que 
correspongui minorada un quinze per cent. 
 
3. Les unitat familiars amb tres nens en edat escolar meritaran la quota que 
correspongui minorada un trenta per cent. 
 
4. S’estableix una reducció de fins el 100% en funció dels ingressos familiars dels 
obligats tributaris. El càlcul de les reduccions per raó dels ingressos familiars es el 
contingut en els barems de bonificacions que estableixi el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les llars d’infants i d’acord amb 
els intervals en vigor per l’exercici corresponent. A efectes d’obtenir aquesta reducció, 
s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de l’última declaració 
d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials. Aquest Servei informarà sobre la 
procedència d’aplicar el benefici sol·licitat. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:               
 
1.- Quota bàsica, per alumne, al mes: 150,00 € 
2.- Matrícula (per la primera inscripció) 110,00 € 
3.- Material:  

3.1.- De setembre a febrer 
3.2.- De març a juliol  

 
40,00 € 
20,00 € 

4.- Pel servei  A: 1 hora diària de 7,55 a 9 h., al mes:           20,00 € 
5.- Pel servei B: A + 1 hora diària de 17  a 18 h. , al mes: 20,00 € 
6.- Dinar i berenar, al mes 95,00 € 
7.- Dinar i berenar esporàdic, al dia  6,00 € 
8.- Berenar esporàdic, al dia  2,00 € 
9.- Reserva de plaça (alumnes que no comencen al setembre),al mes 45,00 € 
 



12 
 

M) 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    450,00 
b) Servei d'enterrament fora del municipi :    
b.1) Servei de conducció  204,34 
b.2) Servei  complet     450,00 
c.1) 
c.2) 

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

97,00 
48,50 

d) Conservació de nínxols 10,00 
e) Conservació per panteó 18,97 
f) Conservació per panteó exterior 32,66 
g) Terrenys per a panteons        342,62 
h) Concessió de nínxol existents     702,79 
i) Concessió nínxols per 5 anys   238,39 
j) Expedició de títols o canvi de nom  14,35 
k) Concessió nínxols dobles    1.075,00 
l)) Concessió de nínxols de nova construcció 1.377,00 
m) Concessió columbari 424,00 
n) Neteja de nínxol                                67,60 
o)   Enterrament de cendres. 61,20 
p) Conservació de columbari 6,00 
 
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. 
 
N) 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  
125,67 

 

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 
199,23 

 SUPERMERCATS:  
ll.2   Fins a 150m2: 498,58 
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ll.3   Més de 150m2: 829,60 
 ALIMENTACIÓ I BEGUDES  

ll.4 Botigues d'alimentació i begudes: 268,70 
ll.5 Pubs, pastisseries i forns: 332,05 
ll.6 Cafeteries, bars, frankfurts i similars: 498,58 

 HOTELS, HOSTALS, FONDES, PENSIONS I 
RESTAURANTS: 

 

ll.7   Fins a 50 places: 663,07 
ll.8   més de 50 places: 994,09 

 INDÚSTRIES:  
ll.9    Fins a 10 llocs de treball: 266,66 

ll.10    D'11 a 50 llocs de treball: 530,25 
ll.11   Més de 50 llocs de treball: 663,07 
ll.12   Càmpings: euros/anuals per cada plaça/persona. 6,49 

 PARADES DE MERCAT  
ll.13 Parades de fruita i verdura  185,76 
ll.14 Altres parades de més de cinc metres  149,64 
ll.15 Altres parades de fins a cinc metres 92,88 

 
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 133,84 
ll.17 Restaurants i similars 332,05 
II.18 Establiments d’allotjament rural amb menjador  332,05 
II.19 Establiments d’allotjament rural sense menjador  166,03 
II.20 Establiments de pupil·latge de cavalls  166,03 
 
O) Ordenança  fiscal núm. 20 . Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. Es 
modifica l’art. 6.1, tarifa primera 1, amb el següent contingut:  

Tarifa primera. Subministrament aigua a Camprodon, Rocabruna i Beget. 
 
 
Tarifes 

 
Descripció 

 
Domèstics 

Activitats 
Econòmiques 

1 Quota de servei al trimestre 
a) Residents  
b) No residents  
c) Tarifa social 

                 
 12,92  € 
17,98 € 
6,46 € 

                
19,89   € 
19,89   € 

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

característiques anàlogues 
 

110,50€ 
2.- Automòbils de turisme, camions i similarsfins a 3.500 quilograms 

P.M.A 
110,50€ 

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

222,00€ 

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 7,53€ 
b) Camions, camionetes, autocars i vehicles de ròssec:  

 a partir de les 24 hores, per cada hora  10,84€ 
c) Per metre quadrat i dia de dipòsit d'efectes diversos: 2,20€ 

6.- Desplaçament de la grua sense càrrega ni trasllat 69,02€ 
  

Q) 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   108,00 
2 – Per cada control sanitari i establiment   108,00 
 
R) 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 314,04 
B. Hotels i Hostals ( Pels 10 primers aparells connectat). 663,38 
C. Hotels i Hostals (Per cada aparell més connectat) 61.10 
D. Comunitat de veïns fins a 10 habitatges, per cada habitatge: 113,83 
E. Comunitat de veïns des d'11 fins a 30 habitatges, per cada  
     habitatge: 91.13 
F. Comunitat de veïns des d'31 fins a 50 habitatges, per cada   
     habitatge: 67.08 
G. Comunitat de veïns de més  de 51  habitatges, per cada habitatge: 51.65 
H. Pub 360,37 
I. Discoteques 546,86 
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J. Bancs 421,47 
K. Habitatges unifamiliars. 210 73 
K. Establiments públic amb aparells connectats en una sola connexió. 210,73 
L. Quota anual de manteniment, per cada connexió o habitatge: 49,12 
M. Quota anual de manteniment per establiments  públics, apartat k   
     d'aquest article, per cada grup de 10 o fracció de 10 aparells                                   49,12 
N. Quota anual de manteniment per establiments públics, apartat B  
     N1. Quota bàsica anual: 49,12 
     N2. Per cada habitació: 10,53 
     
Les tarifes establertes en els punts anteriors s'incrementaran, en el seu cas, amb 
l'import de l'impost del valor afegit que correspongui. 
 
S) Ordenança  fiscal núm. 24. Reguladora de la  taxa per la prestació del servei 
d'hospital geriàtric municipal. Es suprimeix l’apartat 3 de  l’article 3 pel qual s’establia una 
reducció individualitzada de les tarifes a favor dels residents als quals els fóra  
d’aplicació una quota mensual que superi el 80% de l’import mensual de la seva 
pensió.  
 
T) 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 17,00 
Utilització pista mitjà jornada 45,00 
Utilització pista tota la jornada 65,00 
Utilització del gimnàs cada hora 4,00 
b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió:  
Utilització pista cada hora: 22,50 
Utilització pista mitja jornada 60,00 
Utilització pista tota la jornada 80,00 
Utilització del gimnàs cada hora 6,50 
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 40,00 
a.2) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) amb vestidors 60,00 
b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió:  
b.1) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) sense vestidors  50,00 
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b.2) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) amb vestidors  70,00 
 
3.4. Utilització de la sala de plens per casaments  
En horari d’oficines  50,00 
Fora de l’horari d’oficina  100,00 
  
  
U) 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 2,80 
Menors 14 anys, dissabtes i festius 4,50 
Majors 14 anys de dilluns a divendres 4,50 
Majors 14 anys, dissabtes i festius 5,50 
Tarifes temporada:   
Abonaments individuals (adquirits abans 30 juny)     35,00 
Abonaments individuals (adquirits a partir del 1 de juliol) 45,00 
Abonaments familiars   (adquirits abans 30 juny) 50,00 
Abonaments familiars   (adquirits a partir del 1de juliol) 60,00 
 
V) 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  0,40 
Ús privatiu de tarimes i taules, per unitat i dia  1,10 
Transport dins del terme municipal 18,60 
Transport fora  del terme municipal 41,30 

 
X) A totes les ordenances fiscals. S’estableix una nova bonificació a favor dels 
subjectes passius que tinguin un grau de minusvalia a partir del 66%. 
 
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 2011 i regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
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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. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’han vist obligats a presentar aquesta proposta forçats per 
la situació econòmica general i molt en concret, per la reducció substancial d’ingressos 
procedents de la participació d’ingressos de l’Estat, la devolució de les liquidacions 
negatives per aquest mateix concepte a partir de 2008, i també per l’endarreriment 
dels pagaments de subvencions procedents de la Generalitat. Augura que totes les 
administracions tindran dificultats per a equilibrar els pressupostos del 2012 i estarem 
obligats a ser molt curosos en la despesa, euro a euro, degut al retraïment de les 
aportacions de l’Estat i la Generalitat i la disminució d’ingressos propis. 
 
Afirma que amb la proposta de modificació del tributs s’afronta el repte de no haver de 
retallar sinó mantenir la qualitat  dels serveis bàsics prioritaris o de primera necessitat, 
assumint que els altres serveis s’hauran d’adequar a la situació. No suposa un 
increment excessiu de la pressió fiscal, assegura, i tendeix a proporcionar els 
ingressos suficients per al funcionament dels serveis bàsics.  
 
Posa de manifest que l’increment de les tarifes equival a l’IPC, amb tres excepcions: 
una, en l’IBI, que s’apuja un 16 % però la recaptació encara es manté per sota de les 
poblacions similars del Ripollès, degut a que la ponència de valors és de l’any 1988, 
mentre que les altres poblacions han fet revisions del cadastre més recentment; la 
segona, la taxa de la llar d’infants, en la que s’adeqüen les tarifes degut a la reducció 
de la subvenció de la Generalitat, però continua sent la més barata de la comarca, i la 
tercera, les tarifes de la piscina que tendeixen a d’equilibrar els ingressos al cost del 
servei.  
 
En l’ordenança pels serveis de cementiri,  algunes tarifes dels serveis també s’apugen 
per sobre de l’IPC, i per això proposa que, si tothom hi està d’acord, s’introduiria una 
bonificació per raons socials o econòmiques que serà concedida per l’òrgan competent 
de l’Ajuntament a petició de l’interessat.  
 
Remarca que es garanteix la prestació de tots els serveis a totes les persones que no 
disposin de recursos suficients per fer front als tributs, degut a les bonificacions que, 
amb caràcter general consten a totes les ordenances fiscals.  
 
Intervé el Sr. Jordi Batchelli en nom del Grup +Camprodon i manifesta que el que més 
els preocupa és l’IBI, degut a que puja fins el màxim que permet la llei, l’1,16 i això pot 
suposar un problema. Indica que han observat que hi ha molts desajustos en els valors 
cadastrals i per tant s’ha de fer una revisió cadastral perquè hi ha valors molt baixos i 
moltes disfuncions de valors que suposen clares discriminacions, i aquest és un dèficit 
de molts anys enrere que anem arrossegant. Mostra la predisposició del seu grup a 
parlar de la revisió de l’IBI i de la necessària reducció del dèficit.   
 
Indica que s’haurien de preveure bonificacions o reduccions en totes les taxes a favor 
de les persones amb un grau de minusvalia superior al 66%.    
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El Sr. Daniel Birba, portaveu del Grup de CiU, anuncia l’abstenció del grup. Troba 
correcte l’increment equivalent a l’IPC motiu pel qual, votarien a favor de la proposta si 
no fos pels increments superiors que s’hi contemplen que no es corresponen. Es 
mostra d’acord amb que s’actualitzin els valors cadastrals, vist que hi ha valors molt 
baixos, però sempre que a canvi es redueixin també els coeficients d’aplicació.  
 
Opina que l’increment de les tarifes de la llar d’infants és excessiu.  Demana explicació 
sobre la modificació de l’ordenança de l’Hospital. I també demana que a l’article 29 de 
l’ordenança general s’intercali l’expressió “si s’escau” a continuació d’“interessos de 
demora”.   
 
El Sr. Alcalde respon les dues intervencions començant per acceptar l’observació del 
Sr. Birba sobre l’article 29 de l’ordenança general que, afirma s’ha redactat tal com diu 
la Llei.  
 
A continuació es mostra d’acord amb la postura expressada pel Sr. Batchelli sobre la 
necessitat de revisar el cadastre i explica que ja ha mantingut entrevistes amb el 
gerent del Centre de Gestió Cadastral que li va mostrar la impossibilitat de fer-se 
càrrec de la revisió degut a la manca de personal i de pressupost per fer-ho. Indica 
que amb el temps s’han anat produint disfuncions en els valors cadastrals i també en 
les altes, i per aquest motiu es va iniciar l’actualització de dades per part de 
l’Ajuntament, vist que el Cadastre no ho  fa. Pren nota de la bona predisposició dels 
grups de l’oposició a parlar de la revisió cadastral i es compromet a continuar treballant 
en aquesta direcció, comptant amb la seva participació. Recorda que la ponència de 
valors data de l’any 1988 a la qual es van incorporar les finques afectades pel Pla 
General de l’any 2000, tres anys després de la seva aprovació, cosa que va causar un 
perjudici econòmic considerable a l’Ajuntament. Afirma que les disfuncions es 
produeixen pel valor de les noves construccions i no pel valor del sòl, que es manté.  
Compara la situació amb municipis propers, com Ribes del Freser, que ha fet la revisió 
aquest any, Sant Joan de les Abadesses, que va fer la revisió fa cinc anys, o Ripoll, 
que la va fer fa nou o deu anys; mentre la de Camprodon data de vint-i-tres anys 
enrere. Afirma que quan s’aprovi la nova ponència, obligatòriament s’hauran de 
modificar els coeficients a aplicar.  
 
En relació amb la taxa pel servei de la llar d’infants, manifesta que s’ha d’incrementar 
en funció de la situació econòmica i, tot i l’adequació, remarca, continua sent la més 
barata del Ripollès.  
 
Finalment, el Sr. Alcalde accepta introduir una nova esmena a la proposta, segons la 
qual s’estableix una nova bonificació a favor dels subjectes passius que tinguin un 
grau de minusvalia a partir del 66%.  
 
El Sr. Batchelli replica, en relació als valors cadastrals, que el Sr. Alcalde porta molts 
anys governant l’Ajuntament i ha tingut temps de sobres per  fer la revisió. Anuncia 
l’abstenció dels membres del seu grup, a la vista de que s’accepta l’esmena que han 
presentat sobre la bonificació pels contribuents amb el 66% de minusvalia.  
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El Sr. Alcalde accepta la crítica per no haver instat la revisió cadastral i ho justifica amb 
el fet de que fins ara es comptava amb altres ingressos, que ara han desaparegut, que 
permetien no fer la revisió.  
 
Sotmesa la proposta a votació, amb la incorporació de les tres esmenes introduïdes,  
resulta APROVADA  pels sis vots favorables dels membres del Grup Socialista i cinc 
abstencions dels regidors dels grups CiU i +Camprodon.   

 
No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. alcalde president dóna per finalitzada la 
sessió quan passen deu minuts de les nou del vespre, de tot el que jo, el Secretari,  en 
dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE   


