
 
 
 
 
 
ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS PER  LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE 
MATERIAL DIVERS DE L'AJUNTAMENT DE CAMPRODON. 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
1. D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41. i següents del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix preus 
públics per utilització privativa de material divers de l'Ajuntament. 
 
Article 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulat per aquesta Ordenança les 
persones físiques i jurídiques que facin  ús privatiu de materials divers de l'Ajuntament de 
Camprodon, prèvia autorització de l’òrgan municipal competent. Són substituts les 
persones o entitats que sol·licitin la preceptiva autorització. 
En cas que la utilització privativa comporti la destrucció o el deteriorament del     material, 
el beneficiari, la persona o l’entitat en qüestió està obligat, independentment del 
pagament del preu públic que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. 
Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa 
quantitat que el valor dels béns destruïts o que l’import del deteriorament efectivament 
produït. 
En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els reintegraments a què 
es refereixen els dos apartats anteriors. 
 
Article 3r. OBLIGACIONS DE PAGAMENT 
L’obligació de pagament del preu públic neix amb la utilització de materials divers de 
l’Ajuntament de Camprodon.  
 
Article 4t.  QUANTIA 
Les quanties dels  preus públics dels serveis venen determinades per les següents 
TARIFES:  
  CONCEPTE EUROS 
Ús privatiu de cadires, per unitat i dia  0,40 
Ús privatiu de tarimes i taules, per unitat i dia  1,00 
Transport dins del terme municipal 18,00 
Transport fora  del terme municipal 40,00 

 
Quan la utilització sigui sense ànim de lucre i la sol·licitud la facin entitats i col·lectius 
per actes o activitats de caràcter públic, l’òrgan municipal competent podrà aprovar 
l’exempció de la taxa. 
 
Article 5è.- CONVENIS D'UTILITZACIÓ 
Per a la utilització del servei per entitats  sense ànim de lucre, que col·laborin amb el 
municipi, el preu s'establirà per conveni, podent establir l'Ajuntament un preu 



subvencionat, per sota dels costos, en funció de l'interès social de l'activitat a 
desenvolupar. 
Aquests convenis precisaran per la seva entrada en vigor, l'aprovació del Plenari 
Municipal o Junta de Govern Local municipal. 
En aquests casos, l'Ajuntament, consignarà en els seus pressupostos les dotacions 
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant entre el cost real del servei i la 
quantia dels preus públics convinguts. 
 
Article 6è.- REDUCCIONS 
No es contemplen reduccions d’aquests preus públics. 
 
Article 7è.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT 
El pagament dels preus públics s'efectuarà en retirar la oportuna autorització per a la 
utilització del servei, a l'organisme administrador competent o persona autoritzada per 
aquest, efectuant-se posteriorment la corresponent lliurament de la liquidació de la 
recaptació de les tarifes a la tresoreria de l'entitat municipal. 
En el cas d’utilització per altres entitats o empreses, l'import del preu públic serà abonat 
en el moment del lliurament de l'autorització per a l’ús, sense perjudici del que preveu 
l'article 5è. 
 
Article 8è.- REMISSIÓ NORMATIVA 
Pel que fa a la qualificació de les infraccions a l’Ordenança, així com a la determinació de 
sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i supletòriament per la Llei General Tributària i les 
disposicions que la complementen i desenvolupen. 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà 
l’Ordenança general dels preus públics municipals, el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes Locals i supletòriament, la Llei General Tributària i les disposicions que la 
complementen i desenvolupen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança de preus públics, aprovada definitivament per acord del Ple del dia 
29 de octubre de 2010, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona nº 214 de 9 
de novembre de 2010, entra en vigor l’endemà  de la seva publicació i  començarà a 
aplicar-se el dia 1 de gener de 2011  i continuarà vigent fins a la seva modificació o 
derogació. 
 
 
 


