ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRIS
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D'acord amb el que preveuen els arts. 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en concordança amb la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus
Públics, s'estableix la taxa pel servei de conservació de cementiris.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Està constituït per la prestació del servei de conservació dels cementiris.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques titulars de la concessió d'una sepultura.
ARTICLE 4. BASE IMPOSABLE
La base imposable està constituïda per la classe de sepultura i la situació.
ARTICLE 5. QUOTES
Aquesta taxa tributarà les següents quotes anuals:
1- Concessions funeràries en nínxols sense ossera:
a) Nínxols en 1a. fila
b) Nínxols en 2a. fila
c) Nínxols en 3a. fila
d) Nínxols en 4a. fila
e) Nínxols en 5a. fila
f) Nínxols en 6a. fila

24,90 €
26,15 €
24,90 €
23,35 €
21,90 €
18,95 €

2 - Concessions funeràries en nínxols amb ossera:
a) Nínxols en 1a. fila
b) Nínxols en 2a. fila
c) Nínxols en 3a. fila
d) Nínxols en 4a. fila
e) Nínxols en 5a. fila
f) Nínxols en 6a. fila

26,15 €
27,70 €
26,15 €
24,90 €
23,35 €
20,35 €

3 - Hipogeus, angles, mausoleus, panteons i tombes:

87,30 €

4 - Sepultures columbaris:

21,20 €

ARTICLE 6. ACREDITAMENT
Aquesta taxa té caràcter anual i s'acreditarà el dia primer de gener de cada any.
ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ
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La gestió és farà per padró que es confeccionarà cada any mitjançant els antecedents i les altes i baixes que s'hagin
produït en l'exercici anterior. Els canvis de titularitat de la concessió produïts durant l'exercici i les baixes, només
produiran efectes per l'exercici següent.
ARTICLE 8. RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
Es regularan per les disposicions contingudes en l'Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i seguirà vigent mentre no s'acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER A
L'ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D'acord amb el que preveuen els articles 20 a 27, inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa per estudi, anàlisi i expedició de
documents.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la realització de l'activitat administrativa municipal amb motiu de tramitació
i l’expedició de documentació administrativa i activitat de comprovació.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d'aquestes taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la
tramitació de l'expedient, document o comprovació de què es tracti.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS (1)
Entitats sense afany de lucre amb conveni amb l'Ajuntament.
Entitats sense afany de lucre inscrites al registre municipal d’entitats
(RME)
Institucions públiques i organismes de caràcter públic
Entitats sense afany de lucre de Girona no inscrites al RME
Entitats sense afany de lucre de fora de Girona
Ús per a docència i recerca
(1) no inclou costos extres aplicables

BONIFICACIÓ

EXEMPCIÓ
exempció
60%
70%
50%
30%
30%

En relació a l’article 5.9.2 d’aquesta ordenança gaudiran d’exempció les oficines de farmàcia per a la instal· lació de
la primera creu de Malta.
ARTICLE 5. BASES I TARIFES
Són les que, per conceptes, s'indiquen a continuació:
1. SECRETARIA
Compulsa de documents:
a) si la fotocòpia l’aporta el sol·licitant
b) si la fotocòpia es fa a l’Ajuntament

1,90 €
2,00 €

Expedició de fotocòpies i plànols derivades de la contractació pública, el preu que quedi fixat en el plec de clàusules
particulars.
Documents i planimetria en suport CD

36,50 €
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Nota: En el cas de no sol·licitar còpia íntegra del projecte s'aplicarà, per a les còpies de documents o de plànols que se
sol·licitin, les tarifes de fotocòpies de Reprografia o de plànols d'Urbanisme, respectivament.
2. URBANISME
U.1. Informes:
a) Informe sobre plànols, alineacions o replanteig, per unitat
b) Certificat de règim urbanístic
c) Certificat d’informació urbanística puntual
d) Certificat de disciplina urbanística
e) Certificat de compatibilitat urbanística i certificat en matèria urbanística i activitats
f) Informe de classificació d’activitat
g) Certificat de bona execució:
- Data d’adjudicació anterior a 5 anys
- Data d’adjudicació posterior o igual a 5 anys
U.2. Còpies de documents urbanístics:
a) Memòria
b) Normes urbanístiques
c) Ordenances Generals d'Edificació
(més 0,05 € per cada còpia de documents)

15,00 €
163,55 €
51,75 €
51,75 €
163,55 €
51,75 €
163,55 €
51,75 €
25,00 €
25,00 €
62,05 €

U.3. Plànols d'alineacions, o les seves còpies existents a l'oficina que es puguin expedir o còpies del plànol de la
Ciutat, per cada full de paper:
6,25 €
U.4. Còpies en paper normal, plànols del Planejament General:
a) 1 full de paper E. 1:5000
b) 1 joc sencer E. 1:5.000
U.5. Fulls parcel·laris cadastrals:
a) 1 còpia normal
b) 1 segon original
U.6. Altres plànols:
a) Còpia en paper normal
b) Segon original
c) Segon original poliester
d) Còpia en color

3,75 €
18,20 €
4,80 €
9,60 €
2,80 €
8,65 €
18,20 €
18,20 €

U.7 Anàlisi i expedient:
Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística:
a) Comunicació prèvia tipus 1
56,35 €
b) Llicències urbanístiques i comunicació prèvia tipus 2
Pressupostos fins a 6.000 €
117,30 €
Pressupostos de més de 6.000 € fins a 10.000 €
187,90 €
Pressupostos de més de 10.000 € fins a 35.000 €
219,20 €
Pressupostos de més de 35.000 € fins a 50.000 €
313,15 €
Pressupostos de més de 50.000 €
501,15 €
c) Pròrroga o modificació de llicència o comunicació sense modificació de pressupost
117,30 €
d) Canvi de titular de la llicència
117,30 €
e) Modificació del pressupost a la baixa
117,30 €
f) Modificació del pressupost a l’alça: s’aplicaran sobre la diferència del pressupost els imports de l’apartat b).
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g) Autoritzacions urbanístiques
h) Obertura de rases en general, per m.l.:
1. Voreres pavimentades
2. Voreres no pavimentades
3. Calçades en els carrers pavimentats
4. Calçades en els carrers no pavimentats
- Quota mínima, en tots els casos
i) Excavacions per a la construcció, de cambres subterrànies destinades a la instal·lació de
m.l.:
1. Voreres pavimentades
2. Voreres no pavimentades
3. Calçades pavimentades
4. Calçades no pavimentades
- Quota mínima, en tots els casos

117,30 €
1,45 €
0,55 €
3,20 €
0,80 €
22,45 €
serveis a la via pública, per
2,40 €
1,45 €
10,20 €
1,40 €
22,45 €

j) Parcel·lacions, reparcel·lacions, segregacions, divisions horitzontals i agrupacions:
1. Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada de l'execució d'un pla parcial:
7,35 €
2. Per cada entitat resultant de la llicència de parcel·lació derivada d’altres actuacions, segregació o divisió horitzontal:
14,95 €
3. Certificat de no necessitat de llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal. Per cada entitat objecte de
certificat:
14,95 €
4. Per cada parcel·la agrupada:
14,95 €
k) Primera ocupació d'edificis i modificacions d'ús:
1. Habitatges en pisos, per unitat
2. Edificis unifamiliars, per unitat
3. Edificis industrials i comercials, per m2
4. Aparcaments, per plaça
5. Aparcament en edifici d’habitatges, per plaça
- Quota mínima, en tots els casos

10,35 €
51,75 €
1,20 €
2,15 €
2,15 €
51,75 €

l) Tala d'arbres

24,65 €

Un cop sol·licitada la llicència, la renúncia prèvia a la seva concessió/denegació/caducitat comportarà la devolució o
anul·lació del 50% del seu import a petició de l’interessat. La denegació de la sol·licitud de llicència, i la renúncia un
cop produïda la concessió, no comportarà cap devolució o anul·lació.
3. POLICIA MUNICIPAL
a) Per tramitació de la targeta d'armes d'aire comprimit:
b) Certificats i faig constar d'actuacions d'agents de la Policia Municipal:
c) Per cada còpia d'informe tècnic sobre accidents de circulació:
d) Per altres peritatges tècnics:

15,95 €
19,20 €
98,40 €
79,20 €

4. SOSTENIBILITAT
M.1. Expedició títols nínxols:
a) Per cada títol o duplicat es pagarà per taxa d'expedició:
1. D'un mausoleu, panteó, tomba o angle

49,15 €
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2. D'un hipogeu
3. D'un nínxol amb ossera o sense ossera o un columbari

39,95 €
29,45 €

En els casos de titulars difunts i/o concessions funeràries caducades, s’aplicarà una bonificació del 50% de la taxa per a
l’expedició del títol. No s’aplicarà en noves concessions ni en traspassos entre vius.
M.2. Inspecció d'habitacles i locals amb activitat i/o aparells de climatització:
a) Per a inspecció tècnica, si s'ha comès infracció d'Ordenances Sanitàries o llicències vigents
47,65 €
b) Per a inspecció tècnica amb comprovació de sorolls molestos, si es superen els límits permesos
374,95 €
c) Per a segona o més visita per a autorització sanitària
47,65 €
M.3. Anàlisi expedient de llicència:
a) Permís de connexió a la xarxa de sanejament

53,40 €

M.4. Tinença d'animals:
Llicència municipal o renovació de la mateixa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos:
53,40 €
Per segona o més llicències per a particulars referides a un mateix gos, a llicències sense número de xip associat per al
personal treballador o voluntari de nuclis zoològics degudament inscrits al registre de la Generalitat de Catalunya, i/o per
al personal treballador o voluntari d’associacions de protecció i defensa dels animals inscrites com a entitats
col·laboradores en el Registre d’associacions i defensa dels animals del departament competent en matèria de medi
ambient de la generalitat de Catalunya, referides als gossos de la seva titularitat. (20% de la taxa).
M.5. Instal·lació d'aparells:
a) Permís d'instal·lació d'aparells condicionadors d'aire:
M.6. Inspecció i supervisió d'obres de connexió a la xarxa de sanejament:
- Inspecció d'escomesa existent:
Inspecció visual simple
Inspecció amb mitjans complementaris
Supervisió de la connexió de l'edifici a l'escomesa existent
- Inspecció d'escomesa nova:
Inspecció visual simple
Inspecció amb mitjans complementaris

125,90 €

75,80 €
226,60 €
75,80 €
75,80 €
226,60 €

5. GESTIÒ ECONÒMICA
Tramitació d’expedient de desqualificació d’HPO
Certificat del Punt d'Informació Cadastral

26,55 €
23,50 €

6. SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS
Consideracions generals d’aplicació:
1. Les taxes són d’aplicació per a la reproducció de qualsevol tipus de document que compleixi amb alguna d’aquestes
condicions:
 Pertanyi al fons ajuntament de Girona.
 Estigui en el domini públic.
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Tingui drets vigents d’explotació econòmica derivats de la propietat intel·lectual i no estiguin gestionats per
l’Ajuntament de Girona. En aquests casos, l’ajuntament no es fa responsable de la gestió de l’autorització ni del
pagament dels drets davant les institucions o persones que en siguin titulars.

2. Les taxes s’apliquen per a cada unitat documental simple, o en el cas de documents audiovisuals, per fragment, amb
fraccions de minut.
3. Les sol·licituds que no s’ajustin a la tipologia aprovada s’estudiaran individualment i l’Ajuntament de Girona es
reserva el dret de fixar la taxa que correspongui.
4. El pagament de la taxa per la cessió d’originals no inclou les despeses derivades de la seva assegurança i transport.
5. La verificació de còpies de documents no inclou el cost de la còpia i s’aplicarà la taxa d’acord amb els següents
criteris:
 Per document complet, si té més d’una pàgina, amb foliació i segell a cada pàgina i signatura al final amb el
número de pàgines i fent constar que estan foliades i segellades.
 Si es tracta d’un fragment o més, discontinus, però del mateix expedient, aplicació de la taxa per full, o
seqüència continua de fulls.
 En els plànols sempre per a cada full.
6. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’exigir les acreditacions que corresponguin per a l’aplicació correcta de
les taxes: autoritzacions de tercers, assegurances, acreditació de docent o personal investigador, etc.
El pagament de les taxes NO EXIMEIX de:
- El compliment de la normativa específica de l’Ajuntament de Girona sobre la reproducció i ús de documents de
l’Arxiu Municipal de Girona i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.
- El compliment, si s’escau, de la legislació en matèria de propietat intel·lectual .
- El pagament dels drets d’autor que se’n puguin derivar quan l’Ajuntament de Girona no en detingui els drets
d’explotació.
A) Serveis administratius especials
1. Verificació de còpies de documents
2. Certificats sobre documentació històrica
3. Informes sobre documentació històrica
4. Recerca d’informació específica en la documentació o altres serveis:
preu/hora
5. Cessió de documents originals per a exposicions: Per unitat documental
6. Subministrament de disc òptic
B) Còpies d’ús privat
1. Còpies de consulta*:

A4
A3
A2
A1
A0

2. Còpia de consulta de documentació especial**
3. Còpia digital de qualitat per a l’edició i/o impressió
4. Gravació d’audiovisuals (títol o fragments)

1,90 €
1,45 €
31,00 €
28,80 €
46,90 €
0,70 €
0,05 €
0,15 €
0,80 €
1,80 €
2,85 €
0,50 €
3,10 €
4,15 €
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* Fotocòpies en paper, còpies digitals de consulta i impressions o conversions de fitxers.
** Còpia digital de consulta de documents de difícil manipulació per motius de conservació o format.
C) Bonificacions i exempcions
La petició de còpies de documents administratius en format digital (sense impressió en paper) per a ús privat tindran
una bonificació ecològica del 15% sobre les taxes aplicades sobre formats A4, A3, A2, A1 i A0.
7. SERVEIS DE L’OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
- Exemplar enquadernat d'Ordenances Fiscals
- Exemplar del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
- Còpia impresa d’ordenança o reglament municipal

7,35 €
4,95 €
1,30 €

8. REPROGRAFIA
IMPRESSIONS/CÒPIES
1. Mida A4 B/N
2. Mida A3 B/N
3. Mida A4 color
4. Mida A3 color

unitat
unitat
unitat
unitat

0,05 €
0,15 €
0,15 €
0,40 €

9. MOBILITAT I VIA PÚBLICA
1. Llicències que no comportin cap obra civil
2. Llicències que comportin obra civil o tasques de senyalització
3. Adquisició rellotge horari*
4. Duplicat carnet bus
5. Alta o modificació de gual o entrada de vehicles
6. Certificat sobre vehicles desballestats
7. Certificat sobre ordenació o regulació del trànsit
8. Certificat acreditatiu de serveis contrastats i efectuats d’entitats amb indicació dels
imports per presentar-se a licitacions

5,15 €
46,55 €
6,45 €
6,40 €
38,35 €
24,85 €
24,85 €
24,85 €

*Exempció de pagament de la taxa pel lliurament d’un únic rellotge per vehicle que reuneixi les condicions per
estacionar a les zones de càrrega i descàrrega establertes per l‘Ajuntament de Girona.
** Exempció d’un sol duplicat de la targeta d’aparcament reservat per discapacitat quan la persona discapacitada sigui
menor d’edat.
10. TURISME, FIRES I MERCATS
Tramitació de la petició de cessió de nou titular de parada i concessió de l’autorització corresponent als mercats de les
Ribes del Ter/Devesa i de Can Gibert del Pla
206,85 € per parada
NOTA: Gaudiran d’exempció les transmissions a favor d’un familiar de primer grau.
ARTICLE 6. TARIFA D'URGÈNCIA
Quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència l'expedició d'algun document dels inclosos a les tarifes anteriors,
s'incrementarà la tarifa en un 50%.
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ARTICLE 7. MERITACIÓ
Les taxes es meritaran quan es realitzi l'activitat administrativa de què es tracti, no obstant això, els subjectes passius
vindran obligats a efectuar el dipòsit previ del seu import en el moment de formular la sol·licitud corresponent.
ARTICLE 8. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta ordenança regirà l'Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i seguirà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que requereixin qualsevol tipus
d’utilització d’aquelles instal·lacions municipals esmentades en l’article 5 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL III - SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’activitat
municipal relativa als serveis esmentats en l’article 5 d’aquesta ordenança, així com l’aprofitament especial de les
mateixes.
CAPÍTOL IV – BENEFICIS FISCALS
ARTICLE 4. En relació al capítol V, article 5.D, apartat II, servei municipal d’esports, s’estableixen els següents
beneficis fiscals per les entitats usuàries de la ciutat (principalment en l’ús esportiu):
EXEMPCIÓ/BONIFICACIÓ DE PAGAMENT (*)
(*) El tipus d'exempció/bonificació de pagament segons la tipologia d'entitat i activitat que es realitza, és del cost d'ús
de la instal· lació sense preparació de l'espai. En cas de preparació de l'espai i hores extres , no es disposarà
d'exempció/bonificació de pagament d'aquestes taxes.
PAVELLONS
ENTITATS

ACTIVITATS

Centres
educatius
sostinguts
amb
fons
públics
AMPA/AFA i AAVV
Centres d'atenció a infants
i joves
Esportiu
del
Consell
Gironès
Esportiu
del
Consell
Gironès
Entitats esportives
Federacions Esportives

i

Activitats escolars

CONDICIONS

EXEMPCIÓ
BONIFICACIÓ DE
PAGAMENT

Dins horari escolar

100%

Promoció esportiva i lúdica
pròpies
de
Activitats
Inscrites en el RME
l'entitat

100%

Promoció esportiva

100%

Formació

70%

Promoció esportiva

Gaudiran d’exempció tots
aquells usos vinculats a
activitats organitzades per

100%

100%
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entitats siguin públiques o
privades, que hagin rebut una
subvenció municipal o disposin
de
conveni
pel
desenvolupament
d’un
projecte o activitat, en el que
sigui
necessari
l’ús
d’equipaments municipals i
disposin de la corresponent
autorització
Entitats Esportives
Federacions Esportives

i

Entitats que promoguin
l'esport per a discapacitats o
per a persones amb
diferents patologies
Institucions públiques i
organismes de caràcter
públic (UdG i centres
adscrits,
Diputació,
Generalitat,
Consell
Comarcal …)

Promoció esportiva

Entitats sense conveni
inscrites en el RME

Promoció esportiva

Inscrites en el RME

i

Activitats d'interès social
adreçades a la ciutadania en
general

70%

100%

100%

Actes
puntuals
tipus
Entitats sense ànim de culturals, benèfics, lúdics
Inscrites en el RME
lucre
(sense
competició),
religiosos, polítics …

100%

Activitats de més d'un dia
Entitats sense ànim de
de tipus esportiu, educatiu,
lucre
cultural …

70%

Inscrites en el RME

Entitats/empreses

Que disposin de conveni pel
desenvolupament
d’un
Promoguin activitat de
projecte o activitat, en el que
formació d'interès social
sigui
necessari
l’ús
amb finançament públic
d’equipaments municipals i
(SOC)
disposin de la corresponent
autorització

100%

Entitats/empreses

Promoguin activitats de
formació d'interès social
Sense conveni
amb finançament públic
(SOC)

70%

Sindicats, tercer sector,
Cursos
de
cooperatives,
entitats
d'interès social
esportives
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formació

--

50%

Entitats/
estudiants

Ús per a la presa d'imatges a
l'interior dels equipaments
empreses/
de
caràcter
acadèmic,
cultural o promocional per a
la ciutat

--

100%

Ús d'instal· lacions per a la
realització d'activitats sense
ànim de lucre amb finalitats,
socials,
culturals
o
esportives orientades al bé
comú i obertes al públic.

--

100%

Empreses/ entitats

Entitats
públiques
o
privades que hagin rebut
Ús
d’equipaments
una subvenció municipal o
municipals o disposin de la
disposin de conveni pel
corresponent autorització
desenvolupament
d’un
projecte o activitat.
Entitats sense ànim de Cessió d’espais per
lucre de Girona. No reunions, assemblees
inscrites al REM
activitats
Entitats sense ànim de Cessió d’espais per
lucre de fora de Girona.
reunions, assemblees
No inscrites al REM
activitats

100%

a
i

50%

a
i

40%

PISCINES COBERTES

ENTITATS

ACTIVITATS

CONDICIONS

Centres
Educatius
sostinguts
amb
fons Activitats escolars
Dins horari escolar
públics
Centres d'atenció a infants
Promoció esportiva
i joves
Promoció esportiva i
AMPA/AFA i AAVV
lúdica
Institucions públiques i
organismes de caràcter
Activitats
d'interès
públic (UdG i centres
social adreçades a la
adscrits,
Diputació,
ciutadania en general
Generalitat,
Consell
Comarcal …)
Gaudiran d’exempció tots aquells
Entitats esportives
i
Promoció esportiva
usos vinculats a activitats
Federacions Esportives
organitzades per entitats siguin

EXEMPCIÓ
BONIFICACIÓ DE
PAGAMENT
100%
100%
85%

100%

100%
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Entitats
i Federacions
Esportives
Entitats que promoguin
l'esport per a discapacitats o
per a persones amb
diferents patologies
Servei d'Esports UdG

públiques o privades, que hagin
rebut una subvenció municipal o
disposin
de
conveni
pel
desenvolupament d’un projecte o
activitat, en el que sigui necessari
l’ús d’equipaments municipals i
disposin de la corresponent
autorització
Sense conveni i inscrites en el
RME

Promoció esportiva
Promoció esportiva
esport salut

i

Inscrites en el RME

70%

100%

Bany lliure

50%

Entitats/empreses

Que disposin de conveni pel
Promoguin activitat de desenvolupament d’un projecte o
formació d'interès social activitat, en el que sigui necessari
amb finançament públic l’ús d’equipaments municipals i
(SOC)
disposin de la corresponent
autorització

100%

Entitats/empreses

Promoguin activitats de
formació
d'interès
Sense conveni
socials amb finançament
públic (SOC)

70%

Sindicats, tercer sector,
Cursos de formació
cooperatives,
entitats
d'interès social
esportives

Entitats/
estudiants

--

50%

Ús per a la presa
d'imatges a l'interior dels
empreses/ equipaments de caràcter
acadèmic, cultural o
promocional per a la
ciutat

100%

PISCINES D'ESTIU
ENTITATS
Centres
sostinguts
públics

ACTIVITATS
Educatius
amb
fons De lleure i esportives

Centres educatius (CAEP), Activitats escolars
CRAES, tallers i entitats
esport salut
d'educació
Centres
Activitats escolars
especial
Centres d'atenció a infants
Esport salut
i joves

100

CONDICIONS

i

EXEMPCIÓ
BONIFICACIÓ DE
PAGAMENT

Dins horari escolar

85%

Els tallers i casals (programa
vacances), en conveni amb
l'Ajuntament.

100%
100%
70%

Entitats esportives

Promoció esportiva

Entitats esportives

Promoció esportiva

Entitats que promoguin
l'esport per a discapacitats o
Esport salut
per a persones amb
diferents patologies

Gaudiran d’exempció tots aquells
usos
vinculats a activitats
organitzades per entitats siguin
públiques o privades, que hagin
rebut una subvenció municipal o
disposin
de
conveni
pel
desenvolupament d’un projecte o
activitat, en el que sigui necessari
l’ús d’equipaments municipals i
disposin de la corresponent
autorització
Inscrites en el RME
Que disposin de conveni pel
desenvolupament d’un projecte o
activitat, en el que sigui necessari
l’ús d’equipaments municipals i
disposin de la corresponent
autorització

Entitats que promoguin
l'esport per a discapacitats o
Sense conveni i inscrites
Esport salut
per a persones amb
RME
diferents patologies
Servei d'Esports UdG
Bany lliure
Ús per a la presa
d'imatges a l'interior dels
equipaments de caràcter
Entitats/empreses/
acadèmic, cultural o
estudiants
promocional per a la
ciutat

en el

100%

70%

100%

70%
50%

100%

CAMPS DE FUTBOL
ENTITATS

ACTIVITATS

Centres
educatius
sostinguts amb fons públics
i i centres d'educació
especial
Consell
Esportiu
del
Gironès
Institucions públiques i
organismes de caràcter
públic (UdG i centres
adscrits,
Diputació,
Generalitat,
Consell
Comarcal …)

Entitats esportives
Federacions Esportives

i

Educació física

CONDICIONS

Dins horari escolar

EXEMPCIÓ
BONIFICACIÓ DE
PAGAMENT
100%

Promoció esportiva

100%

Activitats
d'interès
social adreçades a la
ciutadania en general

100%

Promoció esportiva

Gaudiran d’exempció tots aquells
usos
vinculats a activitats
organitzades per entitats siguin
públiques o privades, que hagin
rebut una subvenció municipal o
disposin
de
conveni
pel

100%
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desenvolupament d’un projecte o
activitat, en el que sigui necessari
l’ús d’equipaments municipals i
disposin de la corresponent
autorització
Entitats
i Federacions
Promoció esportiva
Esportives

Entitats sense conveni i inscrites
en el RME

70%

Entitats que promoguin
Promoció esportiva
Inscrites en el RME
l'esport per a discapacitats
Ús per a la presa
d'imatges a l'interior dels
equipaments de caràcter
Entitats/empreses/
acadèmic, cultural o
estudiants
promocional per a la
ciutat
Entitats
públiques
o
privades que hagin rebut
una subvenció municipal o
disposin de conveni pel
desenvolupament
d’un
projecte o activitat.

100%

100%

Ús
d’equipaments
municipals o disposin de
la
corresponent
autorització

100%

PISTES DE TENNIS, PÀDEL, VÒLEI ,TENNIS PLATJA i VESTIDORS ZONA ESPORTIVA DE LA
DEVESA .
EXEMPCIÓ/BONIFICACIÓ DE
ENTITATS
ACTIVITATS
CONDICIONS
PAGAMENT
Promoció
esportiva
Entitats esportives
pistes de tennis i pàdel Amb conveni
70%
(1)
Promoció
esportiva
Entitats esportives
pistes de vòlei i tennis Amb conveni
100%
platja (1)
Promoció
esportiva
Entitats esportives
pistes de tennis i pàdel Inscrites en el RME
30%
(1)
Entitats esportives

Promoció
esportiva
pistes de vòlei i tennis Inscrites en el RME
platja (1)

70%

Servei d'esports UdG

Promoció
esportiva
pistes de vòlei i tennis
platja (1)

100%

Entitats esportives

Ús vestidors

Centres escolars sostinguts Promoció
esportiva
amb fons públics
tennis i pàdel (1)
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Inscrites en el RME

100%
70%

Centres escolars sostinguts Promoció
esportiva
amb fons públics
volei i tennis platja (1)

100%

(1) Ràtio màxim per pista de tennis 10 participants i pàdel 4 participants. Ràtio màxim per pistes de vòlei 12
participants. Ràtio màxim per les pistes de tennis platja 4 participants.
En relació al capítol V, apartat II Servei municipal d’Esports, divisió J: Abonats/des piscines municipals, s’estableixen
els següents beneficis fiscals a les persones amb pocs recursos econòmics i que requereixin l’ús de les piscines amb una
finalitat terapèutica.
Relació de trams i percentatges de bonificació en la quota anual de la taxa d’abonats/des a les piscines municipals per a
persones amb pocs recursos econòmics.
Número de
membres
de
la
família
1

Llindar màxim
d’ingressos
mensuals

2

740 €

3

911 €

4

1.081 €

5

1.252 €

6

1.423 €

7

1.594 €

569 €

Trams

Quota de contribució
família

Bonificació
d’abonat/da

Tram 1: 0 - 285 €
Tram 2: 285 - 569 €
Tram 1: 0 - 370 €
Tram 2: 370 - 740 €
Tram 1: 0 - 455 €
Tram 2: 455 - 683 €
Tram 3: 683 - 911 €
Tram 1: 0 - 541 €
Tram 2: 541 - 811 €
Tram 3: 811 - 1081 €
Tram 1: 0 - 626 €
Tram 2: 626 - 939 €
Tram 3: 939 - 1252 €
Tram 1: 0 - 711 €
Tram 2: 711 - 1067 €
Tram 3: 1067 -1423€
Tram 1: 0 - 797 €
Tram 2: 797 - 1194 €
Tram 3: 1194 - 1594
€

Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota

Tram 1 : 90%
Tram 2 : 70%
Tram 1 : 90%
Tram 2 : 70%
Tram 1 : 90%
Tram 2 : 70%
Tram 3 : 40%
Tram 1 : 90%
Tram 2 : 70%
Tram 3 : 40%
Tram 1 : 90%
Tram 2 : 70%
Tram 3 : 40%
Tram 1 : 90%
Tram 2 : 70%
Tram 3 : 40%
Tram 1 : 90%
Tram 2 : 70%
Tram 3 : 40%

quota

quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota

El Límit d’ingressos s’estableix en funció del l’IRCS (indicador renda catalana de suficiència). S’incrementa en un
30% per cada membre que composa la família, a partir del segon membre.
ALTRES CONSIDERACIONS:
El barem econòmic estableix el límit d’ingressos per ser susceptible de ser beneficiari/a d’una reducció de la quota. Si
té dret a la reducció, es poden tenir en compte altres situacions personals. Aquestes situacions suposen aplicar el tram
1: infant acollit (resolució administrativa d’acolliment. Generalitat de Catalunya), reconeixement de disminució
(Certificat disminució Generalitat de Catalunya), família nombrosa (Carnet família nombrosa), família monoparental
(Carnet família monoparental) i certificat mèdic prescrivint la pràctica de la natació.
En casos puntuals i donada l’excepcionalitat de la situació de la/es persona/es, tot i que aquestes superin el límit
d’ingressos, previ informe dels serveis socials, es podrà establir la corresponent proposta de bonificació que es proposi
a l’informe.
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En el cas que la sol· licitud es resolgui favorablement el darrer trimestre de l’any, automàticament aquesta persona
gaudirà de la bonificació de l’any natural següent.
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); article 5.H
instal·lacions d’igualtat, drets socials, treball, joventut i seguretat; article 5.I, instal·lacions de promoció econòmica i
desenvolupament local i article 5.J, instal·lacions de l’organisme autònom d’educació musical de Girona (per als usos
de les instal·lacions de l’escola municipal de música), s’estableixen els següents beneficis fiscals:
Bonificacions
Entitats sense afany de lucre de Girona no inscrites al REM per la
cessió d’espais per reunions, assemblees i activitats.

BONIFICACIÓ 50%

Entitats sense afany de lucre de fora de Girona no inscrites al REM
per la cessió d’espais per reunions, assemblees i activitats.

BONIFICACIÓ 40%

Sindicats, tercer sector, cooperatives, entitats esportives, per cursos
de formació d’interès social

BONIFICACIÓ 50%

Exempcions
INSTITUCIONS PÚBLIQUES I ORGANISMES DE CARÀCTER PÚBLIC
Institucions públiques i organismes de caràcter públic que realitzin
EXEMPCIÓ
activitats d’interès social adreçades a la ciutadania en general.
(UDG, Generalitat, Diputació, Consell comarcal, centres educatius
sostinguts amb fons públics, consell esportiu...)
ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE LUCRE
Entitats sense afany de lucre inscrites al REM, per reunions,
EXEMPCIÓ
assemblees, activitats d’interès social, educatiu, cultural
ALTRES ENTITATS
Partits polítics: reunions, assemblees i actes públics
EXEMPCIÓ
Sindicats, tercer sector, cooperatives, per actes d’interès social,
EXEMPCIÓ
reunions i assemblees
Col· lectius o grups que sol· licitin cessió d’espais puntual per un ús
EXEMPCIÓ
d’interès social, amb independència d’estar inscrites al registre
d’entitats municipals (REM)
EXEMPCIÓ
Gaudiran d’exempció tots aquells usos vinculats a activitat
organitzades per entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin
rebut una subvenció municipal o disposin de conveni pel
desenvolupament d’un projecte o activitat, en el que sigui necessari
l’ús d’equipaments municipals i disposin de la corresponent
autorització.
Ús per a la presa d’imatges de caràcter acadèmic, cultural o
EXEMPCIÓ
promocional per la ciutat, a l’interior dels equipaments
Empreses privades o entitats que utilitzin les instal· lacions
EXEMPCIÓ
municipals en la realització d’activitats sense ànim de lucre amb
finalitats socials, culturals o esportives orientades al bé comú i
obertes al públic.
Empreses i entitats per la cessió d’equipaments municipals per a la
EXEMPCIÓ
realització de processos de selecció de personal en els que
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s’incorporin persones
candidades derivades des del Servei
Municipal d’Ocupació
- En cap cas inclou costos extres aplicables
CAPÍTOL V - QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5. La quota tributària es fixa en els següents imports:
A: MERCAT D'ABASTAMENTS
Definició dels tipus d'establiment a l’interior del mercat municipal d’abastaments. Les taxes s'afectaran segons les
següents categories:
A. Floristeries, fruita i verdura, productes ecològics, ouateria, fruits secs i espècies, quiosc,...
B. Congelats, fleca, formatgeria, llaminadures, pesca salada, plats cuinats, pasta fresca, vins, licors i caves, productes de
cooperatives, espardenyeria,...
C. Aviram i cacera, cansaladeria, carnisseria, peix i marisc,...
D. Cafè bar,...
Nota: La categoria de les activitats de nova creació vindrà definida en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local,
sigui en el moment del traspàs o en l'autorització de canvi d'activitat.
1. Pel canvi de nom en la titularitat dels llocs del Mercat Municipal d’Abastaments, origini o no el pagament pel
traspàs. Tarifa unitària:
Per cada canvi a l’interior, pel conjunt de llocs :
Per cada canvi a l’exterior:

425,00 €
212,50 €

2. Per l'ús dels llocs interiors del Mercat Municipal d'Abastaments, amb servei de recollida i selecció de residus inclòs.
Tarifa mensual:
Per cada metre quadrat dels llocs del tipus A:
Per cada metre quadrat dels llocs del tipus B:
Per cada metre quadrat dels llocs del tipus C:
Per cada metre quadrat dels llocs del tipus D:

26,60 €
32,90 €
35,00 €
13,40 €

3. el servei de cambres frigorífiques al Mercat Municipal d'Abastaments. Tarifa mensual:
Mòdul de referència on s’indexa cada element:
Per un armari a la cambra de fruita i verdura:
Per un armari a la cambra de pesca salada:
Per un armari a la cambra de carn:
Per un armari doble a la cambra de carn:
Per ser titular d'un lloc de peix i marisc:
Per cada lloc addicional de peix i marisc:
Per un arcó-congelador d'ús particular:
Per un armari mida congelador sense fred
Per una cambra d'ús particular:
Per una cambra d'ús particular d'alt consum:

44,00 €
44,00 €
140,80 €
44,00 €
70,40 €
57,20 €
17,60 €
70,40 €
44,00 €
176,00 €
264,00 €

4. Pel traspàs dels llocs de l'interior del Mercat Municipal d'Abastaments. La tarifa a satisfer a favor de l'Ajuntament
com a dret de traspàs intervius dels llocs s'obtindrà de l'aplicació de la següent fórmula:
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TAXA PEL DRET DE TRASPÀS D'UN LLOC = [(V+F+U) x S x T x 0'10] €, on cada factor és:

(V) Valor metre quadrat en funció de la categoria de l'activitat:
Mòdul de referència (MR) on s’indexa cada element :

V = 4.750,00 €

Per llocs del tipus A i D:
Per llocs del tipus B:
Per llocs del tipus C:

V = 4.750,00 €
V = 5.700,00 €
V = 6.650,00 €

(S) Superfície en metres quadrats del lloc. Es computaran els dos primers decimals, el segon serà l'immediatament
superior si el tercer decimal és 5, 6, 7, 8 o 9 o es mantindrà si el tercer decimal és 0, 1, 2, 3 o 4.
(F) Façana de venda. Factor que ajusta el valor del lloc en funció de la proporció entre la façana de venda i la superfície,
d'acord amb la fórmula F = [(M - S/2) x 0'10 V], on M és el nombre de metres lineals de façana. Es computaran els dos
primers decimals, el segon serà l’immediatament superior si el tercer decimal és 5, 6, 7, 8 o 9 o es mantindrà si el tercer
decimal és 0, 1, 2, 3 o 4.
(U) Ubicació. Factor que ajusta el valor del lloc en funció de la seva ubicació dins l'àrea del Mercat:
Per llocs perimetrals:
Per llocs cantoners davant perimetrals:
Per llocs interiors davant perimetrals:
Per llocs cantoners de passadissos interiors:
Per llocs interiors de passadissos interiors:

U = [+0'20 V]
U = [+0'15 V]
U = [+0'10 V]
U = [+0'00 V]
U = [-0'10 V]

(T) Temps. Factor que minora el valor del lloc d'acord amb el temps transcorregut de concessió.
T = (8 anys restants de concessió) / (25 anys inicials + 20 anys pròrroga)

T = 8/45

5. Per la promoció del Mercat Municipal d'Abastaments. Tarifa mensual:
Mòdul de referència (MR) on s’indexa cada element

21,00 €

Per cada concessionari del Mercat:
Per cada metre quadrat dels llocs interiors:
Per cada metre lineal dels llocs exteriors:

21,00 €
3,50 €
2,10 €

NOTA: L'Ajuntament repercutirà individualment als concessionaris afectats les quotes que es puguin derivar pel
finançament d'obres de millora o d'inversions, quan així s'hagi acordat i elaborat protocol mutu amb l'Associació de
Comerciants del Mercat Municipal.
6. Per l'ús dels llocs a l'exterior del Mercat Municipal d'Abastaments. Tarifa mensual per metre lineal:
Productors directes fixes de fruites i verdures:
Productors directes fixes de planter:
Venedors d'articles de simple ús:
Productors directes eventuals de fruites i verdures, per dia i m.l.:

30,90 €
8,40 €
20,20 €
2,45 €

7. Pels titulars autoritzats a aparcar, amb reserva de lloc i segons normativa establerta, un vehicle comercial al reservat
exterior del mercat municipal d’abastaments. Tarifa mensual:
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14,90 €
22,35 €
10,15 €
14,90 €
5,35 €

Vehicles fins a 3500 kg de PMA, fins a 6 dies/setmana
Vehicles superiors a 3500 kg de PMA, fins a 6 dies/setmana
Vehicles fins a 3500 kg de PMA, fins a 4 dies/setmana
Vehicles superiors a 3500 kg de PMA, fins a 4 dies/setmana
Vehicles del situat de planter (només dissabtes)
B: MERCAT DE MAJORISTES DE FRUITES I VERDURES (MERCAGIRONA)
1. Per l'entrada i estacionament diürn de vehicles a l'interior de Mercagirona. Tarifa diària:
Categoria A: a peu, motos o turismes (comercials o particulars)
Categoria B: furgonetes, tractors i vehicles 4x4
Categoria C: camions de 3500 Kg de PMA
Categoria D: camions de més de 3500 Kg de PMA

1,75 €
2,50 €
3,50 €
5,00 €

Nota: als vehicles amb remolc se’ls computarà com d’una categoria superior.
2. Per l'ús d’un mòdul de productor directe a les parades municipals de Mercagirona. Tarifa diària:
Per un mòdul de quatre m2:
9,60 €
3. Per l'abonament d'ús d'un mòdul de productor directe a les parades municipals de Mercagirona. Tarifa mensual amb
entrada i estacionament diürn de vehicle inclòs:
Per un mòdul de quatre m2:
Per cada mòdul de quatre m2 addicional:
4. Per l'ús de la bàscula pública de Mercagirona. Tarifa unitària:
Per pesar i tarar:
5. Per l'estacionament nocturn de vehicles a l’interior de Mercagirona. Tarifa diària:
Als vehicles d'usuaris dels llocs de venda
Als altres vehicles:
6. Per l'ús dels llocs de Mercagirona, amb servei d'escombraries inclòs. Tarifa mensual:
Per lloc de venda o serveis:

112,00 €
56,00 €
11,20 €
1,75 €
5,00 €
800,00 €

7. Per canvi de nom en la titularitat dels llocs de Mercagirona, origini o no el pagament pel traspàs. Tarifa unitària:
Per cada canvi, pel conjunt de llocs (majoristes)
425,00 €
Per cada canvi, pel conjunt de llocs (productors)
212,50 €
8. Pel traspàs d'un lloc de venda o serveis de Mercagirona. Tarifa unitària:
L'Ajuntament percebrà el 10% del preu mínim de traspàs, entenent com a tal el valor de la concessió del mòdul en el
moment de l'última transmissió efectuada, actualitzat en funció de les variacions percentuals experimentades pels preus
al consum, segons l'índex del conjunt nacional total de l'Institut Nacional de Estadística i alhora reduït de forma
proporcional pel temps transcorregut en la vigència de la concessió.
9. Pel cànon sobre la concessió administrativa d'un lloc de venda o serveis de Mercagirona. Tarifa anual:
En compliment dels contractes d’adjudicació dels llocs de venda del Mercat de Majoristes de Fruites i Verdures, el
cànon anual corresponent a la concessió administrativa dels llocs es modificarà en funció de les variacions percentuals
experimentades pels preus al consum, segons l’índex del conjunt nacional total de l'Institut Nacional de Estadística.
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C: INSTAL·LACIONS DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT,
COOPERACIÓ

PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I

C.1 CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS MUNICIPAL
9,30 €
112,70 €
3,10 €
94,00 €
26,70 €
48,25 €
21,35 €

1. Per estada al centre d'acollida d'animals municipal, cada gos i dia:
2. Cessió al Centre d’un gos documentat:
3. Per estada al centre d'acollida d'animals municipal, cada gat i dia:
4. Cessió al Centre d’un gat documentat:
5. Servei per desplaçament:
6. Gestió de cadàvers:
7. Servei de captura d’animals de la via pública:

Les persones propietàries de gossos que estiguin al corrent de pagament de la taxa municipal de tinença d’animals
estaran exemptes del cost de la taxa del servei de captura d’animals a la via pública i de la d’estada al centre els dos
primers dies dels animals pels quals han pagat l’esmentada taxa, si és el primer cop que l’animal s’escapa en un any.
C.2 VEHICLES MUNICIPALS
Utilització del vehicle per les entitats de Girona

0,55 €/km

a partir del km. 100

D: INSTAL·LACIONS DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
I. ESPAIS I SERVEIS CULTURA
1. Aules, sala pati, sala reunions (1.3.6)
2. Sala d’actes (2)
3. Sala conferències (1.3.6)
4. Sala polivalent (1.6)
5. Claustre, taller equipat pràctica artística (1)
6. Auditori de la Mercè amb climatització (1)
7. Auditori de la Mercè sense climatització (1)
8. Auditori de la Mercè muntatges
(sense climatització ni tècnic) (1)
9. Teatre-funció (4)
10. Teatre-muntatge (4)
(complementària a funció)
11. Teatre-assaig (4) (sense personal tècnic)
12. Activitats al Saló de descans o altres espais
teatre (4)
Muntatge al Saló de descans o altes espais
teatre (4)
Assaig al Saló de descans o altres espais teatre
(sense personal tècnic)
13. Sales exposició (5.6)
14. Instal· lació d’stand o expositor (1.2.3.4.6)
15. Presa d’imatges a l’interior
dels equipaments
16. Presa d’imatges a l’interior
dels equipaments
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UNITAT

ESPAIS I COSTOS PERSONAL EN
HORARI NORMAL
Sessió mínima 2 h.
28,15 €
Sessió mínima 2 h
84,10 €
Sessió mínima 2 h.
63,40 €
Sessió mínima 2 h.
115,50 €
Sessió (5 h.)
141,95 €
Sessió (5 h.)
768,85 €
Sessió (5 h.)
535,10 €
Sessió (5 h.)
178,10 €
8 h.
8 h.

2.595,25 €
1.831,00 €

8 h.
3 h.

542,55 €
895,80 €
627,05 €
179,15 €

Dia
Unitat/dia
Primera hora
Hores complement

92,35 €
130,30 €
46,90 €
23,50 €

MATERIALS CULTURA
17. Projector (1.2)
18. Projector 8.000 (4)
19. DVD, monitor LCD, ordinador portàtil (1)
20. Piano auditori de la Mercè (1) (inclou
afinació de manteniment periòdica)
21. Rack premsa (1)

Unitat/dia
Unitat/dia
Unitat/dia
Sessió
Unitat/activitat

27,60 €
38,30 €
15,90 €
107,65 €
9,50 €

COSTOS EXTRES APLICABLES (NO INCLOSOS EN EXEMPCIONS I BONIFICACIONS)
22. Hora extra administració
Persona/hora
25,30 €
23. Hora extra de neteja
Hora
19,85 €
24. Personal de porteria/vigilància
Persona/hora
16,55 €
25. Personal d’atenció al públic
Persona/funció (4 h.)
78,05 €
26. Personal taquilla
Persona/funció (2 h.)
67,90 €
27. Coordinació equip atenció al públic
Persona/funció (4 h.)
113,15 €
28. Personal tècnic sala
Pers/hora individual
34,10 €
29. Personal tècnic sala
Pers/hora addicional
28,70 €
30. Personal tècnic so
Persona/funció (8 h.)
277,00 €
31. Personal tècnic so
Persona/funció (4 h.)
138,45 €
32. Personal tècnic auxiliar de so
Persona/funció (5 h.)
175,85 €
33. Personal tècnic auxiliar de so
Persona/hora add.
34,10 €
34. Moviment mobiliari
1 persona/h
27,00 €
35. Moviment mobiliari
Brigada 3persones/h
58,50 €
36. Afinació addicional expressa del piano
Sessió
128,85 €
37. Servei venda anticipada taquilles (4)
Per espectacle
370,20 €
38. Impressió entrades funció (4)
Per espectacle
126,20 €
ESPAIS DE REFERÈNCIA: 1. CCM / 2. LA MARFÀ / 3. BIBLIOTEQUES / 4. TEATRE MUNICIPAL / 5.
CARBONERA I CISTERNA DEL MUSEU D’HISTÒRIA SANTA LLÚCIA / 6. BÒLIT, CENTRE D’ART
CONTEMPORANI. GIRONA.
II. SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
UNITAT
A. COMPLEX ESPORTIU DE PALAU
Pista
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
Pista central
a) Sense llum
b) Amb llum
1/3 de pista
a) Sense llum
b) Amb llum
2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
Pista central
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla / lliga nacional
1/3 pista central
a) Sense taquilla

EUROS

1 hora o fracció
1 hora o fracció

19,10
23,90

1 hora o fracció
1 hora o fracció

11,90
14,20

partit
partit

64,70
94,55

partit

20,95

3. FESTIVAL O COMPETICIÓ D'ESPORTS INDIVIDUALS
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a) Amateur
b) Professional
c) Ús protector
d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista (jornada laboral)
e) Muntatge o desmuntatge protector (jornada laboral)
f) Muntatge i desmuntatge protector (jornada festiva/nocturna)
g) Muntatge o desmuntatge protector (jornada festiva/nocturna)

sessió fins a 3 h
sessió fins a 3 h
sessió fins a 3 h
Sessió
Sessió
Sessió
Sessió

190,75
337,80
94,80
337,80
168,95
405,45
202,75

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal· lació fora de l’horari programat seran a càrrec de l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
Pista central
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

38,15
47,80

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal· lació fora de l’horari programat seran a càrrec de l’entitat.
5. CALEFACCIÓ

1 hora o fracció

31,00

a) Sala d’activitats dirigides

1 hora o fracció

11,20

A.2. Piscina de Palau
1. ENTRADES PISCINA
a) Juvenil (fins a 18 anys)
ús
b) Adult
ús
c) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
ús
d) Entrada especial per grups amb responsables (a partir de 12), reducció d’un 30%
2. PASSIS PISCINA DE PALAU
Accés a la piscina de dilluns a divendres de 8.00 a 16.00 hores i caps de setmana en tot el seu horari d’obertura
a) Juvenil (fins a 18 anys)
any
b) Adult
any
c) Familiar
any
d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat (*) i famílies
monoparentals o nombroses (**)
any
e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
any
f) Familiar pensionista majors de 65 anys i familiar amb un o més
membres amb discapacitat (*)
any
g) Familiar monoparental amb un/a fill/a
Any
3. ÚS COL· LECTIU: Centre d'ensenyament, entitats esportives
a) Nedador
b) Lloguer

ús
1 hora o fracció

3,05
5,70
2,80

26,60
75,30
121,80
109,65
33,55
50,50
91,75

2,30
9,60

(*) Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
(**) L’acreditació de la situació de la família monoparental o nombrosa es realitzarà mitjançant la presentació en el
moment de la inscripció, del carnet oficial emès per la secretaria de família del Departament de benestar social i família
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de la Generalitat.
A.3. Palau-2 Pista d'hoquei i patinatge
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
1.1 PISTA PRINCIPAL
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

17,10
22,50

1.2 PISTA AUXILIAR
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

8,40
12,45

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
2.1 PISTA PRINCIPAL
2.2 PISTA AUXILIAR

partit
partir

36,80
18,45

3. FESTIVAL O COMPTECIÓ D’ESPORTS INDIVIDUALS
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
c) Ús protector

sessió fins a 3 h.
sessió fins a 3 h.
sessió fins a 3 h.

143,80
239,55
95,40

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal· lació fora de l’horari programat seran a càrrec de l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció.
1 hora o fracció.

34,20
45,05

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal· lació fora de l’horari programat seran a càrrec de l’entitat.
5. CALEFACCIÓ
a) Pista principal
b) Pista auxiliar

1 hora o fracció.
1 hora o fracció.

17,30
6,50

1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum 1/3 de pista
b) Sense llum tota la pista
c) Amb llum 1/3 de pista
d) Amb llum tota la pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

12,30
25,15
14,60
30,00

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
a) En 1/3 de pista
b) Tota la pista

partit
partit

19,55
45,40

3. FESTIVAL O COMPETICIÓ D'ESPORTS INDIVIDUALS
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
c) Ús protector

sessió fins a 3 h
sessió fins a 3 h
sessió fins a 3 h

B. PAVELLÓ MUNICIPAL SANTA EUGÈNIA

143,80
239,55
95,40
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d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista (jornada laboral)
e) Muntatge o desmuntatge protector tota la pista (jornada laboral)
f) Muntatge i desmuntatge protector (jornada festiva/nocturna)
g) Muntatge o desmuntatge protector (jornada festiva/nocturna)

Sessió
Sessió
Sessió
Sessió

450,50
225,25
540,64
270,30

En cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal· lació fora de l’horari programat seran a càrrec de l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció.
1 hora o fracció.

50,25
60,00

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal· lació fora de l’horari programat seran a càrrec de l’entitat.
5. ÚS MAGATZEM

mensual

49,15

C. PAV 2 (Pavellons Pont Major, Santa Eugènia-Montfalgars, Vila-roja)
C.1 Pista
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum ½ pista
b) Sense llum tota la pista
c) Amb llum ½ pista
d) Amb llum tota la pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

11,45
22,90
13,60
26,95

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
a) En ½ pista
b) Tota la pista

partit
partit

18,20
41,35

3. FESTIVAL O COMPETICIÓ D'ESPORTS INDIVIDUALS
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
c) Ús protector
d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista (jornada laboral)
e) Muntatge o desmuntatge protector tota la pista (jornada laboral)
f) Muntatge i desmuntatge protector (jornada festiva/nocturna)
g) Muntatge o desmuntatge protector (jornada festiva/nocturna)

sessió fins a 3 h
sessió fins a 3 h
sessió fins a 3 h
Sessió
Sessió
Sessió
Sessió

138,80
231,40
92,20
337,90
168,95
405,45
202,75

En cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’activitat.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal· lació fora de l’horari programat i de les hores de l’oficial de
manteniment seran a càrrec de l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció.
1 hora o fracció.

45,70
53,90

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’activitat.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal· lació fora de l’horari programat i de les hores de l’oficial de
manteniment seran a càrrec de l’entitat.
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5. CALEFACCIÓ PAVELLÓ PONT MAJOR
a) Tota la pista
b) Mitja pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció

17,15
8,60

C.2 Sala d’activitats dirigides Pavelló Pont Major
C.3 Sala d’activitats dirigides Vila-roja

1 hora o fracció
1 hora o fracció

11,20
11,20

D.1. Pista auxiliar
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum tota la pista
b) amb llum tota la pista
c) Sense llum ½ pista
d) Amb llum ½ pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

34,00
38,10
11,25
13,10

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
a) Tota la pista
b) 1/2 pista

partit
partit

67,75
22,55

3. ALTRES ACTIVITATS
(sopars, desfilades, ...)
a) Costos fixos (amb muntatge i desmuntatge protector)
b) Muntatge i desmuntatge protector

1dia
Unitat

D.2. Pista central
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum
b) Amb llum
c) Amb llum equips lliga professional

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
Partits lliga professional
Partits altres competicions

partit
partit

695,75
100,10

3 dies
3 dies

7.849,80
8.022,70

D. PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA-FONTAJAU

3. CONCERT
a) Costos fixos (fins a 2.500 entrades)
b) Costos fixos (més de 2.500 entrades)
c) Costos variables
c.1. Calefacció
d) Costos fixos per cada dia més de sessió
d.1. Neteja
d.2. Ús espai
d.3. Cost desmuntatge i muntatge parquet
d.4. Cost desmuntatge i muntatge parquet (jornada festiva/nocturna)
d.5. Cost desmuntatge o muntatge parquet
d.6. Cost desmuntatge o muntatge parquet (jornada festiva/nocturna)
d.7. Cost desmuntatge i muntatge protector
d.8. Cost muntatge i desmuntatge protector (jornada festiva/nocturna)
d.9. Cost muntatge o desmuntatge protector

1 hora o fracció
dia
dia
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

1.439,00
337,90

46,60
53,45
59,90

83,90
1.049,90
583,75
2.878,30
3.453,95
1.439,15
1.727,00
428,00
513,60
214,00
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d.10. Cost muntatge o desmuntatge protector (jornada festiva/nocturna)
d.11. Cost desmuntatge i muntatge pista blava
d.12. Cost desmuntatge i muntatge pista blava (jornada festiva/nocturna)
d.13. Cost desmuntatge o muntatge pista blava
d.14. Cost desmuntatge o muntatge pista blava (jornada festiva/nocturna)
4. ALTRES ACTIVITATS
(sopars, desfilades, ...)
a) Costos fixos
b) Costos variables
b.1. Calefacció
b.2. Cost desmuntatge i muntatge parquet
b.3. Cost muntatge desmuntatge protector

Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

256,80
436,30
523,60
218,15
261,80

dia

1.352,35

1 hora o fracció
Sessió
Sessió

83,90
2.878,30
428,00

c) Costos fixos per cada dia de més de sessió
c.1. Neteja
c.2. Ús espai

dia
dia

249,40
583,75

5. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció.
1 hora o fracció.

93,15
106.85

D.3. Vestíbul sud o nord
a) Activitats diverses: sopars i balls
b) Activitats esportives (tot)
c) Activitats esportives (1/2)

dia
1 hora o fracció
1 hora o fracció

805.90
17,90
8,95

D.4 Sala activitats dirigides

1 hora o fracció

22,45

D.5. Musculació
a) Ús sala grup

1 hora o fracció

37,10

D.6. Aula

1 hora o fracció

22,45

D.7. Sala de premsa

1 hora o fracció

22,45

1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

11,25
13,10

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA

Partit

22,55

D.9. Materials
1) Protector

Unitat/dia

27,40

D.10. Ús de magatzem

mensual

49,15

D.8. Pista grada jove
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E. ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA
Usuaris/àries no abonats/des a les piscines municipals
1. Ús vestidors

persona

1,55

2. Pistes de tennis
2.1. De dilluns a divendres
a) De 10:00 a 17:00 hores
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG
Pensionistes majors de 65 anys

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

4,15 €
3,10 €
2,05 €

2.2. De dilluns a divendres
a) De 17:00 a 21:00 hores
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

5,15 €
3,65 €

2.3. Caps de setmana i festius
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

5,15 €
3,65 €

2.4. Amb llum (suplement)
a) 1 hora
b) ½ hora

Suplement/hora
Suplement/ ½ hora

2,90 €
1,45 €

3. Pistes de pàdel
3.1. De dilluns a divendres
a) De 10:00 a 17:00 hores
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG
Pensionistes majors de 65 anys

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

4,15 €
3,10 €
2,05 €

3.2. De dilluns a divendres
a) De 17:00 a 21:00 hores
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

5,15 €
3,65 €

3.3. Caps de setmana i festius
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

5,15 €
3,65 €

3.4. Amb llum (suplement)
a) 1 hora
b) ½ hora

Suplement/hora
Suplement/ ½ hora

2,90 €
1,45 €

4. Abonaments a les pistes de tennis i de pàdel

Anual

5. Pista vòlei platja (#)
No abonats/des piscines municipals

1 hora i fracció/persona

1,55 €

6. Pista tennis platja (#)

1 hora i fracció/persona

1,55 €

155,15 €
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No abonats/des piscines municipals
(#) En el període d’obertura de les piscines de La Devesa l’ús de les pistes de tennis platja i vòlei platja serà d’us lliure fora
de l’horari programat.
E.2 Abonats/des a les piscines municipals
1. Pistes de tennis
1.1. De dilluns a divendres
a) De 10:00 a 17:00 hores
Pensionistes majors de 65 anys
b) de 17:00 a 21:00
1.2 Caps de setmana i festius
Abonats/des piscines municipals
1.3. Amb llum (suplement)
a) 1 hora
b) ½ hora
2. Pistes de pàdel
2.1 De dilluns a divendres
a) De 10:00 a 17:00 hores
Pensionistes majors de 65 anys
b) De 17:00 a 21:00 hores
2.2 Caps de setmana i festius
Abonats/des piscines municipals
2.3. Amb llum (suplement)
a) 1 hora
b) ½ hora
3 Abonaments a les pistes de tennis i de pàdel

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

2,05 €
1,00 €
2,60 €

1 hora i fracció/persona

2,60 €

Suplement/hora
Suplement/½ hora

2,90 €
1,45 €

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

2,05 €
1,00 €
2,60 €

1 hora i fracció/persona

2,60 €

Suplement/hora
Suplement/½ hora

2,90€
1,45 €
108,95 €

Anual

NOTA APARTAT E.1 I E.2: Excepcionalment i durant les campanyes de promoció i captació d’usuaris/àries, per acord de
la Junta de Govern Local es podran reduir temporalment els preus de l’ús de les pistes de tennis i pàdel, durant la durada de
la campanya.
E.3. Piscines d’estiu
1 ENTRADES
a) Juvenil (fins a 18 anys)
ús
b) Adult
ús
c) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
ús
d) Entrada especial per grups amb responsables (a partir de 12), reducció d’un 30%
2. ABONAMENTS TEMPORADA
a) Juvenil (fins a 18 anys)
b) Adult
c) Familiar
d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat
(*) i famílies monoparentals o nombroses (**)
e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
f) Familiar pensionista majors de 65 anys
g) Famílies monoparentals amb un/a fill/a
(*) Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
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5,00
7,00
3,50

temporada
temporada
temporada

53,80
95,30
192,15

temporada
temporada
temporada
Temporada

172,90
47,55
91,85
134,15

(**) L’acreditació de la situació de la família monoparental o nombrosa, es realitzarà mitjançant la presentació en el
moment de la inscripció del carnet oficial emès per la secretaria de família del Departament de Benestar Social i família
de la Generalitat.
E.4. Lloguer de material
a) Pala de pàdel
b) Pot amb tres pilotes
c) Pèrdua d’una pilota de pàdel
d) Devolució pala en males condicions

1 hora o fracció
1 hora o fracció
Unitat
Unitat

2,05
1,00
1,00
5,15

F. CAMPS MUNICIPALS DE FUTBOL
Camp de terra
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Camp auxiliar sense llum
b) Camp auxiliar amb llum
Suplement per obertura instal· lació

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

5,05
10,15
16,95

2. COMPETICIONS
a) Camp futbol 7 sense llum
b) Camp futbol 7 amb llum
Suplement per obertura instal· lació

partit
partit
partit

14,95
24,95
67,75

Camps de gespa artificial
1.- ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Camp futbol 11 amb llum
b) Camp futbol 11 sense llum
c) Camp futbol 7 sense llum
d) Camp futbol 7 amb llum
e) Pista futbol 5 sense llum
f) Pista futbol 5 amb llum
Suplement per obertura instal·lació

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

40,85
33,75
16,80
20,35
8,45
12,05
16,90

2. COMPETICIONS
a) Camp futbol 11 amb llum
b) Camp futbol 11 sense llum
c) Camp futbol 7 sense llum
d) Camp futbol 7 amb llum
Suplement per obertura instal·lació

partit
partit
partit
partit
partit

102,05
81,05
42,90
50,50
67,75

G. PISCINA COBERTA CAN GIBERT
1. ENTRADES PISCINA
a) Juvenil (fins a 18 anys)
ús
b) Adult
ús
c) Pensionistes major de 65 anys i persones amb discapacitat (*) ús
d) Entrada especial per grups amb responsables (a partir de 12), reducció d’un 30%
2. ÚS COL· LECTIU : Centre d'ensenyament, entitats esportives
a) Nedador
sessió
b) Lloguer
1 hora o fracció

5,35
7,55
3,55

4,10
9,35

3. SALA MUSCULACIÓ
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Abonats/des piscines municipals
a) Abonament anual
b) Abonament anual pensionistes majors de 65 anys
(de 8 a 14 hores)
c) Abonament trimestral
d) Abonament trimestral pensionistes majors de 65
anys

Any

210,25

any
trimestre

102,55
58,50

trimestre

31,55

H. INSTAL· LACIONS ESPORTIVES SANT DANIEL
1. Pista poliesportiva
1.1 Activitats esportives
a) Activitat esportiva sense llum
b) Activitat esportiva amb llum
c) Competició esportiva sense llum
d) Competició esportiva amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció
partit
partit

8,20
11,65
17,45
21,00

1.2 Altres activitats
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

16,35
23,40

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’acte.
2. Sala d’activitats

1 hora o fracció

21,80

I. HORES EXTRES EN LES INSTAL· LACIONS ESPORTIVES
Oficial de manteniment
a) Hora extra diürna de dilluns a divendres de 06.00 a 22.00
1 hora
b) Hora extra nocturna de dilluns a divendres de 22.00 a 06.00
1 hora
c) Hora extra festiva diürna dissabte, diumenge o festiu estatal,
autonòmic o local de 06.00 a 22.00
1 hora
d) Hora extra festiva nocturna dissabte, diumenge o festiu estatal,
autonòmic o local de 22.00 a 06.00
1 hora
Consergeria
a) Hora extra diürna de dilluns a divendres de 06.00 a 22.00

18,20
19,45
21,25
24,30

1 hora

17,05

J. ABONATS/DES PISCINES MUNICIPALS
1. INSCRIPCIÓ ABONATS/DES
a) Juvenil (fins a 20 anys)
b) Adult
c) Familiar
d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat (*)
e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
f) Familiar pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)

única
única
única
única
única
única

55,50
75,75
100,90
90,80
37,90
50,40

2. QUOTA ANUAL
a) Juvenil (fins a 20 anys)
b) Adult
c) Familiar

any
any
any

41,25
112,40
192,40
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d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat (*) i famílies
monoparentals o nombroses (**)
e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
f) Familiar pensionistes majors de 65 anys
g) Família monoparental amb un/a fill/a

any
any
any
any

173,15
51,90
78,25
138,25

(*) En el cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33%, s’haurà d’aportar l’acreditació corresponent. Les
discapacitats permanents només caldrà acreditar-les amb la primera sol· licitud, quedant anualment renovada la
corresponent tarifa reduïda.
(**) L’acreditació de la situació de la família monoparental o nombrosa es realitzarà mitjançant la presentació
en el moment de la inscripció, del carnet oficial emès per la secretaria de família del Departament de Benestar
social i família de la Generalitat.
3. DUPLICAT CARNET ABONAT

Unitat

3,50

NOTA I: Excepcionalment i durant les campanyes de promoció i captació d’usuaris, per acord de la Junta de
Govern Local es podran reduir temporalment els preus dels abonaments a les piscines municipals durant la durada
de la campanya.
NOTA II: Durant el mes de febrer la inscripció d’abonat anual de les piscines municipals estarà exempta del 50%
de la taxa d’inscripció establerta en el punt 1 d’aquest apartat
(*) NOTA III: Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
III. EDUCACIÓ
1. Pistes poliesportives de les escoles
- amb enllumenat
- sense enllumenat
2. Altres espais escoles i escoles bressol

hora
dia
hora
dia
hora
dia

4,80
23,50
2,40
11,70
4,70
23,00

3. Aules escoles i escoles bressol
- aules

hora
4,70
dia
23,00
Nota: L'import de dia s'aplicarà en usos de cinc hores o més.
Si hi ha despesa extra de neteja, consergeria o altres conceptes no previstos, es demanaran pressupostos i assumiran el
cost els usuaris.
IV. CENTRES SOCIALS, CENTRES CÍVICS I ESPAIS JOVES
1. Ús d'espais activitats culturals
Aules
Sala de conferències
Ús oficina amb serveis ofimàtica

hora
hora
dia

4,70
8,90
43,30

2. Ús espais activitats comercials
Aules
Sala de conferències
Ús oficina amb serveis ofimàtica

hora
hora
dia

21,55
44,90
217,90
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3. Instal· lació de stands o expositors

sessió

134,25

Nota: En cas que l'horari no sigui l'habitual, o coincideixi amb horari nocturn o festiu, s'incrementarà amb el cost de
personal que correspongui.
E. COMANDAMENTS I CLAUS
46,55 €

Per cada unitat de comandament:

Exempció de pagament de la taxa per a subministrament d’un únic comandament per accionar tancaments de les vies
públiques per aquelles persones que per resolució municipal s’ha determinat que tenen dret d’accedir habitualment al
carrer durant l’horari de tancament.
L‘import de la taxa es podrà retornar al beneficiari que torna a l’ajuntament el comandament en perfecte estat.
Clau per accedir a l’ascensor públic del barri del Grup sant Daniel per als seus veïns veïnes

14,15 €

F. CELEBRACIÓ DE MATRIMONI
Per cada celebració:
No empadronats
Empadronats

319,55 €
159,80 €

G. ELEMENTS FUNERARIS
a) Concessió de dret funerari.
b) Modificació de dret funerari per cessió o traspàs.
c) Modificació de dret funerari realitzada entre familiars de primer i segon grau.
d) Renovació de dret funerari.
1. NÍNXOLS SENSE OSSERA, concessió a 25 anys:
En euros:
Primera fila
Segona fila
Tercera fila
Quarta fila
Cinquena fila
Sisena fila

a
749,40
1.189,80
877,25
533,70
433,05
255,00

b
149,90
237,95
175,45
106,75
86,60
51,00

c
74,95
119,00
87,70
53,40
43,35
25,50

d
374,70
594,90
438,65
266,85
216,55
127,50

158,25
246,45
182,85
113,45
96,05
57,15

79,15
123,20
91,45
56,70
48,05
28,60

395,70
616,15
457,20
283,55
240,20
142,90

2. NÍNXOLS AMB OSSERA, concessió a 25 anys:
En euros:
Primera fila
Segona fila
Tercera fila
Quarta fila
Cinquena fila
Sisena fila
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791,45
1.232,25
914,40
567,05
480,30
285,80

3. CONCESSIÓ TEMPORAL A 2 ANYS
Sisena fila

174,10

34,85

17,40

87,05

3.539,10

707,80

353,90

1.769,55

2.846,35

569,30

284,60

1.423,20

293,40

58,70

29,35

146,70

326,10

66,20

32,60

163,05

4. HIPOGEUS
Concessió a 50 anys
5. ANGLES
Concessió a 50 any

6. MAUSOLEUS, PANTEONS I TOMBES per m2
Concessió a 50 anys
7. COLUMBARIS.
Concessió a 25 anys, preu únic
CEMENTIRI NOU DE GIRONA
1. Nínxols concessió a 25 anys, en columnes de 4 files:
b

c

Primera fila.......................................................................
Segona fila .......................................................................
Tercera fila .......................................................................
Quarta fila.........................................................................

187,00
293,80
213,70
115,75

93,60
146,90
106,85
57,85

2. Nínxols concessió a 25 anys, en columnes de només 2 files:
Primera fila.......................................................................
Segona fila........................................................................

204,80
320,50

102,40
160,30

3. Nínxols concessió temporal a 5 anys
Quarta fila.........................................................................

53,45

26,70

4. Hipogeus concessió a 50 anys .....................................

890,40

445,20

5. Columbaris concessió a 25 anys .................................

62,30

31,15

NOTES:
1. Per cada cessió o traspàs es pagarà el 20 per 100 del valor de la sepultura respecte del preu de concessió (columna b).
2. Les modificacions del dret funerari que es realitzin entre familiars de primer i segon grau, acreditaran el 10 per cent
del valor respecte del preu de concessió (columna c).
3. Les concessions funeràries procedents de les reversions de sepultures i corresponent dret funerari es valoraran al preu
establert per a la concessió.
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Per a la reversió a favor de l’Ajuntament de sepultures adjudicades s’abonarà el 30 per 100 del valor assenyalat a la tarifa
vigent, quan les sepultures siguin amb dret anomenat a perpetuïtat, per tant, les concedides amb anterioritat al 16 d’agost
de 1889. Per a la resta de reversions de sepultures a favor de l’ajuntament, s’abonarà la quantitat resultant d’aplicar el 30
per cent sobre el preu establert per a la concessió o renovació, de la part proporcional de temps que resti per exhaurir el
termini del dret funerari.
4. La modificació del dret funerari per cessió o traspàs i del dret funerari realitzada entre familiars de primer i segon
grau, columnes b) i c), en els casos de titulars difunts, gaudirà d’una bonificació del 50%.
La renovació del dret funerari quan la concessió funerària està caducada, gaudirà d’una bonificació del 50% (columna
d).
5. Per fer qualsevol traspàs o renovació de concessió és imprescindible que la taxa de conservació de cementiri estigui
al corrent de pagament.
H: INSTAL·LACIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A) EDIFICI CENTRE D’INICIATIVES LOCALS
1. Ús d’espais activitats formatives i/o suport teixit socio-empresarial
Aula polivalent

hora

4,70

hora

21,55

2. Ús d’espais activitats comercials
Aula polivalent

Nota: Cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que ocupa l’espai. Cas que l’horari no
sigui l’habitual s’incrementarà amb el cost del personal que correspongui a l’exercici en curs.
B) SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
1. Ús d’espais activitats culturals
a. Aula polivalent
b. Aula informàtica
c. Hivernacle i terreny jardineria
d. Cobert multifuncional

hora
hora
hora
hora

4,70
11,20
15,95
13,30

2. Ús d’espais activitats comercials
a. Aula polivalent
b. Aula informàtica
c. Hivernacle i terreny jardineria

hora
hora
hora

21,55
28,25
29,05

En tots els casos, quan l’horari no sigui l’habitual, o coincideixi en horari nocturn o festiu, s’incrementarà amb el cost de
personal que correspongui a l’exercici en curs.
En el supòsit que sigui necessària una neteja extra, s’incrementarà en el cost que resulti de l’anàlisi i valoració del servei
de neteja.
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I: INSTAL·LACIONS DE L’ORGANISME AUTÒNOM D’EDUCACIÓ MUNICIPAL DE GIRONA
1. Aules de l’escola municipal de música

hora
dia
Abonament 10 h. (20% dte)

4,70
23,00
37,60

Nota: L’Import de dia s’aplicarà en usos de cinc hores o més.
En cas que es reclami la devolució pel no ús, només es retornarà si no s’ha fet ús de cap hora, i en cas que s’hagin
utilitzat ja algunes hores, es valorarà el preu total de les hores realitzades a preu normal i es retornarà la diferència entre
el preu de l’abonament i el preu total d’hores individuals.
2. Consergeria:
Hora laboral diürna
Hora laboral nocturna
Hora festiva diürna
Hora festiva nocturna

19,00
20,65
24,30
25,90

L’hora nocturna es considera de les 22:00 a les 6:00 hores i les hores festives les de dissabtes, diumenges i dies festius
segons calendari anual.
CAPÍTOL VI - MERITACIÓ
ARTICLE 6. La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, s'entendrà que aquest inici es
produeix amb la seva sol·licitud.
Les quotes anuals previstes en aquesta ordenança es prorratejaran per mesos.
CAPÍTOL VII - GESTIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 7. En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, simultàniament,
l'autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals, a excepció dels deutes de cobrament
periòdic domiciliats bancàriament.
No obstant, pel que fa al Mercat d’Abastament i Majoristes de Fruites i Verdures, la taxa es liquidarà mensualment.
CAPÍTOL VIII - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8. Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i seguirà vigent mentre no s'acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS MÈDICS I MEDI AMBIENTALS
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa per la prestació de serveis
mèdics i medi ambientals.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis mèdics i medi ambientals no regulats en cap
altra ordenança fiscal específica.
CAPÍTOL III - SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per
l’activitat municipal relativa als serveis esmentats en l’article 4 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL IV - QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4. La quota tributària es fixa en els següents imports:
A: SERVEIS DE LA BRIGADA SANITÀRIA
1. Desinfeccions i desinsectacions de locals:
a. Per cada servei, fins a 100 m2 o 300 m3
b. Per cada m2 o m3 d'excés:

60,45 €
0,50 €

2. Desratització:
a. Per cada servei, fins a una superfície de 100 m2
b. Per cada m2 o m3 d'excés

52,30 €
0,50 €

3. Desplaçament:

26,70 €

B: SERVEIS FUNERARIS
1. Drets d’obertura per inhumació o exhumació en fossa comuna:
2. Drets d’obertura per inhumació o exhumació en nínxols, hipogeus, angles i tombes:
3. Drets d’obertura per inhumació o exhumació en mausoleus i panteons:
4. Drets d’obertura per inhumació o exhumació a columbaris:
5. Reducció de despulles i neteja de la sepultura:
6. Drets d’inhumació de restes humans procedents de centres sanitaris de la ciutat
7. Altres serveis:
- Per censura i col·locació d'una làpida en un nínxol
- Per censura i col· locació d'una làpida en un hipogeu, angle, mausoleu o panteó
- Per col· locació d'elements decoratius autoritzats a les sepultures:
Per nínxols i columbaris:
Per panteons, hipogeus, angles, mausoleus i tombes:
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47,45 €
138,95 €
269,65 €
90,85 €
47,45 €
138,95 €
66,45 €
114,10 €
47,45 €
80,55 €

Estaran exempts de pagament del dret d’obertura per inhumació i reducció de despulles, les persones amb manca de
mitjans econòmics suficients, d’acord amb les indicacions dels serveis socials municipals o en els casos acordats per
l’autoritat judicial i que el domicili mortuori sigui el domicili de Girona.
CAPÍTOL V - MERITACIÓ
ARTICLE 5. La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, s'entendrà que aquest inici es
produeix amb la seva sol·licitud.
CAPÍTOL VI - GESTIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 6. En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, simultàniament,
l'autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals.
CAPÍTOL VII - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 7. Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general.
DISPOPSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació.
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