Divendres, 28 de desembre de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Campins
ANUNCI sobre les tarifes de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013
El Ple de l’ajuntament a la sessió del dia 6 de novembre de 2012 va aprovar la modificació d'algunes de les tarifes de les
ordenances fiscals per a l'exercici de 2013, havent-se portat a terme informació pública del citat acord plenari sense que
s’hagin formulat al·legacions, pel que els acords provisionals han esdevingut definitius, i en conseqüència les tarifes que
seran vigent per l’exercici de 2013 i següents seran les que s’indiquen:
• Impost sobre béns immobles (ordenança fiscal núm. 9):
- tipus gravamen béns urbans
- tipus gravamen béns rústics

0,70%
0,65%

• Impost sobre vehicles (ordenança fiscal núm. 11):
Turismes:
- de menys de 8 cavalls fiscals
- de 8 a 12 cavalls fiscals
- de més de 12 fins a 16 cavalls fiscals
- de més de 16 fins a 20 cavalls fiscals
- de més de 20 cavalls fiscals

19,02
51,39
108,48
135,13
168,90

Autobusos:
- de menys de 21 places
- de 21 a 50 places
- de més de 50 places

125,62
178,91
223,64

Camions:
- de menys de 1.000 Kg de càrrega útil
- de 1000 fins a 2999 Kg de càrrega útil
- de més de 2999 fins a 9999 Kg de càrrega útil
- de més de 9999 Kg de càrrega útil

63,75
51,39
178,91
223,64

Tractors:
- de menys de 16 cavalls fiscals
- de 16 a 25 cavalls fiscals
- de més de 25 cavalls fiscals

26,65
51,39
108,48

- de menys de 1.000 Kg i més de 750 Kg de càrrega útil
- de 1000 fins a 2999 Kg de càrrega útil
- de més de 2999 Kg de càrrega útil

CVE-Núm. de registre: 022012029119

Remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles:
26,65
41,88
125,62

Altres vehicles:
- ciclomotors
- motocicletes fins a 125 cc
- motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
- motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
- motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
- motocicletes de més de 1000 cc

6,66
6,66
11,41
22,84
45,67
91,35
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• Impost sobre construccions (ordenança fiscal número 12):
- tipus impositiu
2,60%
- recàrrec del 100% de l’impost de llicències urbanístiques, pel concepte de legalització d’obres realitzades sense
autorització i/o llicència.
• Taxa expedició de documents (ordenança fiscal número 1):
- certificats de qualsevol classe
- confrontació de documents, per cada foli
- fotocopies de documents, per foli i cara
- certificacions urbanístiques
- informes amb búsqueda d'antecedents
- llicències de parcel·lació, per cada parcel·la
- qualsevol altre llicència o autorització.

1,30
1,30
0,10
6,50
6,50
60,00
3,00

• Taxa lliurament de plaques (ordenança fiscal número 2):
- numeració de cases i carrers
- llicències urbanístiques

3,00
30,00

• Taxa llicències urbanístiques (ordenança fiscal número 3):
- tipus impositiu
0,60%
- quota mínima
25,00
- recàrrec del 100% de la taxa de llicències urbanístiques, pel concepte legalització d’obres realitzades sense
autorització i/o llicència.
• Taxa llicències activitats (ordenança fiscals número 4):
200,00
200,00
2.000,00
1.200,00
1.000,00
400,00
400,00
200,00
400,00
400,00
1.000,00
700,00
150,00
200,00
150,00
200.00
350,00
200,00
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- certificació compatibilitat projecte amb planejament
- consulta prèvia
- procediment autorització ambiental – annex I
- procediment llicència annex II.1
- procediment llicència annex II.2
- procediment comunicació prèvia annex III
- procediment comunicació prèvia miralls i clínica veterinària
- procediment comunicació prèvia innòcues
- procediment llicència obertura
- procediment llicència activitats sectorials
- procediment revisió tipus II.1
- procediment revisió tipus II.2
- procediment control inicial
- procediment control periòdic
- procediment modificació per canvis no substancials
- adequació Llei intervenció integral integrat
- canvi de nom (annex I i II)
- canvi de nom (annex III)
• Taxa inspecció de vehicles i aparells (ordenança fiscal número 5):
- restaurant de + 100 places
- restaurant de – 100 places

360,00
60,00

• Taxa per la recollida d'escombraries (ordenança fiscal número 6):
- cada habitatge
- restaurants/bars de més de 300 m2
- restaurants/bars entre 300 i 200 m2

200,00
2.414,42
1.987,86

2

Divendres, 28 de desembre de 2012
- restaurants/bars entre 200 i 100 m2
- restaurants/bars fins a 100 m2
- bars
- establiments comercials
- establiments amb manipulació d'aliments
- establiments no classificats anteriorment

1.464,75
941,41
313,89
313,89
587,49
313,89

• Taxa de clavegueram (ordenança fiscal número 7):
- drets de connexió
- drets de connexió (havent satisfet contr. especials)
- cada habitatge
- restaurants/bars de més de 300 m2
- restaurants/bars entre 300 i 200 m2
- restaurants/bars entre 200 i 100 m2
- restaurants/bars fins a 100 m2

318,54
63,71
26,75
477,81
318,54
159.27
57,34

• Taxa de cementiri (ordenança fiscal número 8):
- venda nínxol
- lloguer nínxol per un any, mínim de 2 anys
- venda panteó
- conservació, per nínxol i any
- conservació, per panteó i any
- transmissions
- expedició duplicats

796,35
31,85
1.592,68
12,72
19,08
95,56
31,85

• Taxa per activitats al carrer i ambulants (ordenança fiscal número 16):
- parades ambulants, per dia i m2
- taules i cadires, per m2 i mes

6,00
1,00

• Taxa per ocupació i aprofitament subsòl, sòl i vol via pública (ordenança fiscal número 15):
200,00
200,00
2.000,00
1.200,00
1.000,00
400,00
400,00
200,00
400,00
400,00
1.000,00
700,00
150,00
200,00
150,00
200.00
350,00
200,00
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- femelles d'orelles per sostenir cables
- consulta prèvia
- procediment autorització ambiental – annex I
- procediment llicència annex II.1
- procediment llicència annex II.2
- procediment comunicació prèvia annex III
- procediment comunicació prèvia miralls i clínica veterinària
- procediment comunicació prèvia innòcues
- procediment llicència obertura
- procediment llicència activitats sectorials
- procediment revisió tipus II.1
- procediment revisió tipus II.2
- procediment control inicial
- procediment control periòdic
- procediment modificació per canvis no substancials
- adequació Llei intervenció integral integrat
- canvi de nom (annex I i II)
- canvi de nom (annex III)
• Taxa per anuncis publicitaris en instal·lacions municipals (ordenança fiscal número 19):
- pista poliesportiva, cartells col·locats, per m2 cada mes
- casa cultura, cartells col·locats, per cada m2 cada mes
- publicacions municipals, per pàgina d'inserció

6,37
3,19
12,74
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• Taxa per utilització de locals i instal3lacions municipals (ordenança fiscal número 20):
- casa cultura, per un dia d'utilització
per dies successius
- pista poliesportiva, equips de futbol sala locals, per partit
equips futbol sala forasters, per partit
tennis, per hora
tennis, per hora dels socis
altres activitats no especificades, per hora

95,66
31,85
3,19
6,37
3,19
1,27
3,19

• Taxa per llicències d'autotaxi (ordenança fiscal número 21):
- expedició llicència, per una vegada i vehicle
- transmissió de la llicència, per cada vegada i vehicle
- substitució de vehicle, per cada vegada i vehicle

318,00
159,00
63,60

• Taxa per llicències o comprovacions d'activitats urbanístiques (ordenança fiscal número 22):
- moviments de terra, desmuntatges, camins rurals
- habitatge, local o instal·lació
- parcel·lacions urbanes
- demolicions de construccions o edificacions

0,60%
0,05%
0,20%
0,60%

• Taxa aprofitament domini públic per empreses serveis (ordenança fiscal número 24):
- en general sobre els ingressos bruts

1,50%

• Taxa pel subministrament d'aigua (ordenança fiscal número 18):
• habitatges, trimestralment:
- tram 1: de 0 a 30 m3
- tram 2: de 31 a 45 m3
- tram 3: de 46 a 80 m3
- tram 4: més de 80 m3

0,48
0,72
1,04
1,30

• comerços, bars, restaurants i similars, trimestralment:
- tram 1: de 0 a 30 m3
- tram 2: de 31 a 100 m3
- tram 3: més de 100 m3

0,54
0,78
1,04

• provisionals d'obra, trimestralment:
- tram 1: de 0 a 30 m3
- tram 2: de 31 a 80 m3
- tram 3: més de 18 m3
• altes
• despeses generals i de manteniment, trimestralment
• canvi titularitat

CVE-Núm. de registre: 022012029119

0,60
1,02
1,26
400,00
18,30
20,00

Campins, 17 de desembre de 2012
Vist-i-plau, l'alcalde, Andreu Tohà Brunet

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat
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DL: B-41698-2002
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