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ORDENANCES FISCALS 2023 - prorrogades al 2022 
Ordenances fiscals i preus públics 2023 prorrogats del 2022 
Aprovació definitiva de les ordenances fiscals a la sessió Plenària - Data: 20/12/2021 
Publicació al BOP número 245 del dia 24 de desembre de 2021 
Aprovació definitiva dels preus públics a la sessió de la Junta de Govern Local - Data: 17/12/2021 
Publicació al BOP número 247 del dia 28 de desembre de 2021 

 
DIVISIÓ I: OCUPACIONS TEMPORALS I AMB MOTIU DE FESTES 
Taxes d’ocupació de via pública per rodatges cinematogràfics i sessions fotogràfiques – (pàg. 
76-77)   
 
14. Rodatge cinematogràfic 

  CATEGORIA DEL CARRER 

 1ª i 2ª 3ª i 4ª 5ª / ÚNICA 

Rodatge fins a 6 hores rodatge 422,75 317,00 211,35 

Rodatge a partir de 6 hores diàries rodatge 845,45 634,10 422,75 

 
15. Sessió fotogràfica 

  CATEGORIA DEL CARRER 

 1ª i 2ª 3ª i 4ª 5ª / ÚNICA 

Rodatge fins a 6 hores sessió 210,70 158,50 105,60 

Rodatge a partir de 6 hores diàries sessió 422,75 317,00 211,35 

 
Les taxes indicades als anteriors apartats 14 i 15 de la divisió I corresponen a l’ocupació de la via pública 
i els següents serveis: 

1. Estudi ocupació via pública i expedició de llicència 
2. Coordinació serveis municipals 
3. Senyalització dels espais reservats 
4. Informació veïnatge afectat 

 
Queden exclosos d’aquesta taxa els següents serveis: 

1. Serveis de regulació del trànsit de la Policia Municipal 
2. Serveis de retirada d’elements estructurals o de mobiliari urbà 
3. Serveis d’encesa i apagada d’enllumenat públic urbà 
4. Altres serveis de naturalesa similars efectuats pel personal municipal 

 
NOTA: Gaudiran d’exempció les activitats de concerts i espectacles assimilables celebrades en espais 
exteriors i zones adjacents d’establiments d’hostaleria que contribueixin a dinamitzar l’activitat 
econòmica, cultural i turística de l’entorn on es fan. 
 
 
Beneficis fiscals (pàg. 76) 
 
En relació a l’article 5.3 apartat II, divisió I, punts 14 i 15, rodatges i sessions fotogràfiques, 
s’estableixen els següents beneficis fiscals.  
 

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS DE (1) EXEMPCIÓ 

Produccions d’estudiants (amb acreditació per part de l’escola/centre formatiu) exempció 

Produccions que tinguin com a objectiu la promoció i divulgació de la ciutat de Girona exempció 
Produccions de creadors i creadores gironins no comercials ni publicitàries exempció 
Produccions d’associacions sense ànim de lucre exempció 
Rodatge de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter professional i no 
professional exempció 
(1) Les exempcions no afecten els costos dels serveis extres que es derivin dels rodatges o de les 
sessions fotogràfiques 
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CAPÍTOL V - QUOTA TRIBUTÀRIA 
D: INSTAL·LACIONS DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA – (pàg. 108) 
 
I. ESPAIS I SERVEIS CULTURA UNITAT ESPAIS I COSTOS PERSONAL EN 

HORARI NORMAL 

15. Presa d’imatges a l’interior dels 

equipaments 
Primera hora 48,50 € 

16. Presa d’imatges a l’interior dels 

equipaments 
Hores complement 24,30 € 

 
Exempcions (pàg. 104) 
 
En relació al capítol V; article 5.D, apartat I, instal·lacions de l’àrea de cultura i apartat III, instal·lacions 
de l’àrea d’educació (per als usos de les instal·lacions de les escoles públiques d’educació infantil i 
primària) s’estableixen els següents beneficis fiscals: 
 
Ús per a la presa d’imatges de caràcter acadèmic, cultural o promocional per la 
ciutat, a l’interior dels equipaments 

EXEMPCIÓ 

 
- En cap cas inclou costos extres aplicables 
 
 
PREUS PÚBLICS 
Els preus públics van ser aprovats definitivament a la sessió de la JGL del 5 de desembre de 2019 i 
publicada la seva aprovació definitiva al Butlletí oficial de la província número 241 el dia 18 de desembre 
de 2019. 
  
PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA  
VI. FILM OFFICE - (pàg. 200)  
 
Gestió de permisos i autoritzacions de rodatges i/o sessions fotogràfiques 

Producció Preu 

Produccions comercials o publicitàries 101,00 € 

Produccions de caràcter acadèmic, cultural o promocional per la ciutat Gratuït 

 
 
 
PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE TERRITORI I. MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA  
 
Els Preus públics recollits en aquesta ordenança han estat aprovats per Junta de Govern Local del dia 17 
de desembre de 2021 i publicada la seva aprovació al butlletí oficial de la província  número 247 el dia 
28 de desembre de 2021, sense perjudici dels aprovats al llarg de l’any per Decrets de l’Alcaldia i en les 
corresponents Juntes de Govern Local per les diferents àrees. 
 
I. MOBILITAT I VIA PÚBLICA Preu 

1. Senyalització d’una reserva d’espai      47,95€ 

2. Cessió de tanques d’abalisament (inclou transport i recollida)   3,90€/tanca 

  

 
 


