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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 1.- Fonament Legal
Aquest Ajuntament estableix les taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en els supòsits assenyalats a l’article 2n d’aquesta Ordenança, en base a les previsions
recollides a l’art 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local i, en particular:
1.- Ocupació del vol, sol i subsòl dels terrenys d’us públic local.
2.- Ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,

puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
3.- Entrades de vehicles a través de les voreres a edificis o terrenys des de la via pública, amb

independència de si l’entrada està o no senyalitzada amb placa de gual i reserves d’espai per
aparcament exclusiu, parades de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

4.- Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa.

5.- Instal·lació de quioscs en la via pública.
6.- Instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, aparells per a la venda automàtica

espectacles, atraccions, situats en terrenys d’us públic local així com indústries ambulants i de
rodatge cinematogràfic.

7.- Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques dels municipis, dins de les
zones que a tal efecte es determinin i amb les limitacions que poguessin establir-se.

8.- Utilització d’instal·lacions i edificis municipals.
9.- Col·locació d’elements dissuasoris a la via pública.

Article 3.- Supòsits de No Subjecció i Exempcions
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no restaran obligats al pagament de taxes per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis
públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

Article 4.- Subjectes Passius
1.- Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques

així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que gaudeixin,
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, de conformitat amb
algun dels supòsits previstos amb l’article anterior.

2.- Tindran la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per la utilització privativa
o l’aprofitament especial per entrades de vehicles a través de les voreres i per la seva construcció,
manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals als que donin accés
les esmentades entrades de vehicles. Els propietaris podran, en el seu cas, repercutir les quotes
sobre els respectius beneficiaris.
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Article 5.- Meritació
1.- Les taxes es meritaran segons la naturalesa del seu fet imposable, i en concret, quan s’iniciï l’ús

privatiu o l’aprofitament especial. En cas de règim d’autoliquidació, la meritació es produirà en el
moment en que es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, el qual no es realitzarà
sense que s’hagi fet efectiu el pagament corresponent.

2.- Quan la naturalesa material de la taxa comporti la meritació periòdica de la mateixa, aquesta
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat del cas
d’inici o cessament en la utilització especial, que el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota, en els termes que s’estableixin. Es
considera taxa de meritació periòdica la d’entrada de vehicles, reserves d’espai, parades de
vehicles i càrrega i descarrega de mercaderies de qualsevol classe.

3.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament no es
desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.

4.- Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti el domini públic en benefici particular, sense llicència,
concessió o autorització, s’entendrà complert el fet imposable i naixerà l’obligació de satisfer la
taxa des del moment del seu inici, sens perjudici de les sancions que procedeixin

Article 6.- Protecció del Domini Públic
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del

domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa establerta, vindrà obligat al
reintegrament del cost total de la reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

2.- Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o a l’import del deteriorament sofert.

3.- Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys produïts i es notificarà als
interessats de forma individualitzada seguint el procediment sancionador general.

Article 7.- Règim d’Autoliquidació
Amb caràcter general, s’exigiran les taxes per la utilització del domini públic o aprofitament especial
en règim d’autoliquidació.

Article 8.- Aprofitaments Especials
1.- Es consideren aprofitaments especials fixos els de durada igual o superior a l’any. En aquest cas,

l’aprofitament ha d’ésser objecte de concessió, aplicant el procediment establert en el Reglament
de Patrimoni dels Ens locals (Decret 336/1988) i la normativa general sobre contractació.
L’atorgament d’aquestes concessions correspon al Ple, i és preceptiu i indispensable el vot
favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació quan s’atorgui per més de quatre
anys i quan la quantitat dels béns de domini públic siguin superiors al 10% dels recursos ordinaris
del Pressupost municipal.

2.- Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb una durada
inferior a un any, en el cas de que els sol·licitants siguin més d’un, l’atorgament de la corresponent
llicència correspon a l’Alcalde o òrgan en qui delegui. Per al seu atorgament es partirà del preu de
tarifa i caldrà seguir procediments que garanteixin els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència, com a poden ser el concurs normal, el concurset, la subhasta mitjançant les puges a
la dita, etc.

3.- En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial sense possibilitat de concurrència,
caldrà sol·licitar la corresponent llicència, autorització o concessió. La relació contractual derivada
d’aquests supòsits es regirà per les normes generals de contractació.
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Article 9.- Normes de Gestió
1.- L’Ajuntament pot exigir als usuaris els antecedents necessaris per a conèixer el grau real

d’utilització del domini públic o de l’aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions
oportunes.

2.- Serà condició indispensable per a poder gaudir de qualsevol dels aprofitaments especials i/o
utilitzacions privatives del domini públic municipal, que el subjecte passiu no tingui deutes
pendents de pagament amb la Hisenda municipal, llevat que aquests trobant-se pendents de
pagament tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament.

Article 10.- Quotes Tributàries
1.-La quota de les taxes previstes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini

públic municipal es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament si els béns afectats no fossin de domini públic.

2.-Les quotes aplicables a cadascun dels supòsits continguts a l’article 2 d’aquesta Ordenança seran
les que consten al annexes següents.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, i modificada
posteriorment el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, el 26 de setembre de 2002, el
13 de febrer de 2003, el 23 de desembre de 2003, el 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de
2005, 30 de novembre de 2006, 20 de desembre de 2007, el 18 de desembre de 2008 i el 21 de
desembre de 2011 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva
publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2012. El seu període de vigència
es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.

Annex 2.- Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb Mercaderies, Materials de
Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Bastides i altres Instal·lacions Anàlogues

El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,31€/m2/dia, metre
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada.

Serà objecte de liquidació de la taxa la superfície ocupada pels contenidors, les grues, bastides i altres
elements anàlegs en la via pública.

 Els coeficients correctors a aplicar que regiran seran els següents:

Coeficient corrector sobre l’aprofitament mitjà: l,67
Ocupacions superiors a 50m2: 0,42
Tanques que no ocupin vial, deixin la vorera de 80 cm.,
i reuneixin totes les condicions legals:

0,42

Tanques en obres realitzades que tinguin per a
finalitat un interès públic o afectin a edificis catalogats.

De 0,5 a 0,1

L’últim coeficient corrector d’aquesta taula s’aprovarà individualment per l’Alcalde tenint en compte
el grau d’interès públic i social que suposi l’obra, i acordant la possibilitat o no d’acumulació dels
coeficients i el percentatge de correcció a aplicar dins dels límits màxim i mínim de la taula.
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Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

En el cas concret de tancaments de carrer les quotes variables a aplicar, segons el tipus de via, seran
les següents:

Concepte
Import

Vies Primàries
Import

Vies Secundàries
Import

Vies Terciàries
a) Una hora o fracció  9,58€ 8,79€ 7,99€
b) Dues hores o fracció  17,98€ 16,48€ 14,98€
c) Tres hores o fracció  27,70€ 25,39€ 23,07€
d) Quatre hores o fracció  35,95€ 32,95€ 29,95€
e) Cinc hores o més  43,94€ 40,28€ 36,62€

A la quota resultant de l’aplicació de les variables anteriors, s’afegirà una quota fixa de 16,28€ per
cada tall de carrer amb independència del tipus de via.

El tipus de via es determina, afectes de l’aplicació d’aquesta taxa, segons la repercussió dins la
circulació viària que comporta el tancament de cadascuna d’elles.

VIES PRIMÀRIES
Són aquelles on el trànsit rodat és molt intens i on la obstaculització del carrer reporta molts greus
problemes de mobilitat i circulació al ciudatà.
Alabric, Pl/ Tota la via pública
Algavira, C/ Del núm. 1 al núm. 9 i del núm. 2 al núm. 10
Balears, Avda. Tota la via pública
Bourg de Peage, C/ Tota la via pública
Callao, C/ Tota la via pública
Canaries, Avda. Tota la via pública
Canigó, C/ Tota la via pública
Castell d’Aro a S’Agaró Ct/ Tota la via pública
Catalunya, Avda Tota la via pública
Ceuta, Pl/ Tota la via pública
Colom, C/ Tota la via pública
Cubies, C/ Tota la via pública
Dos de Maig, C/ Tota la via pública
Empordà, Pl Tota la via pública
Enamorats, C/ Tota la via pública
Enric Hèriz, C/ Tota la via pública
Europa, Avda. Tota la via pública
Generalitat, Rb/ Tota la via pública
Girona, C/ Del núm. 1 al núm.127 i del núm. 2 al núm. 130
Girona, Ct/ Tota la via pública
Girona, Pl/ Tota la via pública
Gravina, C/ Tota la via pública
Guíxols lateral Ps/ Tota la via pública
Guíxols, Ps/ Tota la via pública
Indústria, C/ Tota la via pública



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                                                     Ordenances Fiscals

Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local. OF  8 / 5

Joan Bordas, Rb/ Tota la via pública
Joan Casas, Rd/ Tota la via pública
Joan Maragall, C/ Tota la via pública
Juli Garreta, C/ Tota la via pública
Mall, C/ Del núm. 1 al núm. 15 i del núm. 2 al núm 10
Mar lateral, Ps/ Tota la via pública
Mar, Ps/ Tota la via pública
Monestir, Pl/ Tota la via pública
Nord, Ronda Tota la via pública
Oviedo, C/ Tota la via pública
Palamós, Ct/ Tota la via pública
Ponent, Ronda Tota la via pública
Portalet, Rb/ Tota la via pública
Rufo, C/ Tota la via pública
Sant Pere, Pl/ Tota la via pública
Sant Pol Marítim, Ps/ Tota la via pública
Saragossa, Avda. Tota la via pública
Terol, Pl/ Tota la via pública
Tetuan, Pl/ Tota la via pública
Tossa, Ct/ Tota la via pública

VIES SECUNDÀRIES
Són aquelles on el trànsit rodat és intens i on la obstaculització del carrer reporta greus problemes
de mobilitat i circulació al ciudatà.
Algavira, C/ Del núm. 11 al final i del núm. 12 al final
Almeria, C/ Tota la via pública
Ansel Clavé, C/ Tota la via pública
Antoni Vidal, Rb/ Tota la via pública
Castell d’Aro, C/ Tota la via pública
Club Nàutic Tota la via pública
Concepció, C/ Tota la via pública
Creu, C/ Tota la via pública
Especiers, C/ Tota la via pública
Estret, C/ Tota la via pública
Ferran Agullo, Pl/ Tota la via pública
Fortim, Ps/ Tota la via pública
Girona, C/ del núm. 129 al final i del núm. 132 al final
Hospital, C Tota la via pública
Jacint Verdaguer, C/ Tota la via pública
Joan Goula, C/ Tota la via pública
Lleida, C/ Tota la via pública
Major, C/ Tota la via pública
Marquès de Robert, C/ Tota la via pública
Mercat, Pl/ Tota la via pública
Mercè, C/ Tota la via pública
Nord, Pl Tota la via pública
President Irla Marítim , Ps/ Tota la via pública
Rius i Calvet, Ps/ Tota la via pública
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Rutlla, C/ Tota la via pública
Sant Antoni, C/ Tota la via pública
Sant Domènech, C/ Tota la via pública
Sant Elm, Avda. Tota la via pública
Sant Feliu a Sant Pol per la costa , Ct/ Tota la via pública
Sant Joan, C/ Tota la via pública
Sant Joan, Pl/ Tota la via pública
Sant Llorenç, C/ Tota la via pública
Sant Pere, C/ Tota la via pública
Tarragona, C/ Tota la via pública
València, C/ Tota la via pública

VIES TERCIÀRIES
Són aquelles on el trànsit rodat és lleuger i on la obstaculització del carrer reporta lleus problemes
de mobilitat i circulació al ciudatà.

Resta de Vies Públiques

Annex 3.- Entrades de Vehicles a Través de les Voreres, Reserves d’Espais a la Via Pública,
Entrades i Reserves amb Delimitació Extraordinària i Col·locació d’Elements Dissuasoris a
la Via Pública

El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,31€/m2/dia, metre
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada.

Es considera que cada metre lineal amidat horitzontalment és equivalent a un m2.

S’aplicaran diferents coeficients correctors en funció tant de la incidència que tingui la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local en l’ús comú general i en la circulació
viària com en la utilitat derivada de la ocupació.

Entrades de Vehicles: A efectes fiscals, l’ocupació mínima serà de tres metres lineals i s’aplicaran
els següents coeficients correctors en funció del tipus de gual:

Tipus d’Entrades de Vehicles: Coeficient:
Garatges d’ús particular (fins a 5 vehicles): 0,15
Garatges d’ús particular (de més de 5 vehicles) i comunitaris: 0.35
Garatges d’establiments comercials i/o industrials: 0.25
Garatges d’explotació d’aparcaments 0,50

Reserves d’Espai a la Via Pública: Considerant que cada vehicle ocupa 7m2 s’aplicaran els següents
coeficients correctors:

Per cada auto-taxi: 0,15
Per cada vehicle de lloguer: 0,50
Reserves d’espai per a obres: 0,20
Per cada vehicle que realitzi pujada i baixada de persones (activitats
assistencials i sanitàries):

0,15
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La reserva d’espai s’autoritzarà prèvia petició de l’interessat i serà prorrogat automàticament d’any
en any.

Entrades i Reserves amb Delimitació Extraordinària:
La delimitació de caràcter extraordinari de les entrades de vehicles i de les reserves d’espai a la via
pública es farà mitjançant la col·locació dels elements dissuasoris necessaris per tal de facilitar la
maniobra d’accés als mateixos, sigui aquest rodat o peatonal.

Aquesta delimitació extraordinària s’autoritzarà prèvia petició de l’interessat i amb l’informe
favorable dels serveis tècnics municipals.

La col·locació dels elements dissuasoris la farà la brigada municipal.

A efectes fiscals, la ocupació mínima de cada element és de 1 metre quadrat, el qual es sumarà als
metres autoritzats per l’entrada o reserva, tant en la autoliquidació de l’alta com del rebut de padró
anual, sent d’aplicació el mateix coeficient aplicable en funció del tipus d’entrada o reserva.

El manteniment i la conservació dels elements autoritzats anirà a càrrec del titular de l’entrada de
vehicles o reserva d’espai.

Col·locació d’Elements Dissuasoris a la Via Pública:

Taxa per la Col·locació d’Elements Dissuasoris a la Via Pública:
Taxa per la col·locació d’un element dissuasori tipus pivot: 62,00€
Taxa per la col·locació d’un element dissuasori tipus jardinera: 258,50€

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

A la sol·licitud es farà constar expressament la referència cadastral de la finca i s’acreditarà el
pagament de l’autoliquidació, que s’entendrà realitzada a compte de la liquidació definitiva de la
taxa, la qual s’efectuarà tenint en compte la data de l’acord de resolució de l’òrgan competent.

No estaran subjectes a aquesta taxa les reserves d’espai a la via pública destinades a càrrega i
descàrrega de mercaderies ni les destinades a l’estacionament de vehicles de minusvàlids establertes
per l’Ajuntament.

Annex 4.- Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb Taules, Cadires, Tribunes, Taulats
i Altres Elements Anàlogues amb Finalitat Lucrativa

El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,31€/m2/dia, metre
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada.

L’aprofitament s’autoritzarà prèvia petició de l’interessat ajustada a la normativa continguda en
l’Ordenança d’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb Taules, Cadires, Tribunes, Taulats i
Altres Elements Anàlogues amb Finalitat Lucrativa, aprovada per l’Ajuntament en Ple de sessió del
29 de juny de 2000.
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En el càlcul de la quota es computarà la superfície ocupada inclosa la que ho sigui amb testos,
tanques o qualsevol altra classe d’elements que delimitin l’espai objecte de l’aprofitament .

Instal·lacions no Fixes:
Segons les categories de carrers regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà:

Categoria de Carrer Estiu (15/06-15/09) Resta de l’Any
A 0,78 0,09
B 0,76 0,09
C 0,74 0,08
D 0,67 0,06
E 0,41 0,04

Instal·lacions Fixes:
S’entenen com a tal les que restin adherides al sòl de manera que la seva eliminació comporti danys o
modificacions al paviment i quan en els laterals o frontals s’hagin realitzat obres de fusteria o d’altres
elements.

Segons les categories de carrers regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà:

Categoria de carrer Estiu (15/06-15/09) Resta de l’Any
A 0,94 0,11
B 0,92 0,11
C 0,91 0,10
D 0,80 0,08
E 0,58 0,06

Bonificacions de les Quotes de l’Annex 4
1.- En cas de realització d’obres a la via pública que provoquin la disminució del rendiment

econòmic dels negocis, la Junta de Govern Local podrà establir bonificacions a la quota de la taxa
fins a un màxim del 80%. La bonificació haurà de ser sol·licitada individualment pel Subjecte
Passiu en cada cas concret .

Annex 5.- Instal·lació de Quioscos a la Via Pública

El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,31€/m2/dia, metre
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada.

Es computarà la superfície ocupada inclosa aquella que ho sigui amb testos, tanques o qualsevol altra
classe d’elements que delimitin l’espai objecte de l’aprofitament.

Els emplaçaments de les instal·lacions es podran treure a licitació pública, amb un tipus de licitació
mínima que serà la quantitat fixada com a taxa.
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Segons la temporada en què es realitzi l’activitat regiran els següents coeficients correctors sobre
l’aprofitament mitjà:

a).- Període d’estiu (De 15 de juny al 15 de setembre) 4,16
b).- Resta de l’any 2,50

a excepció de:
c).- Quioscs per a la venda de diaris, llibres o similars 0,86

Annex 6.- Instal·lacions de Parades, Barraques, Casetes de Venda, Aparells per a la Venda
Automàtica, Espectacles, Atraccions, Situats en Terrenys d’Ús Públic Local així
com Indústries Ambulants i De Rodatge Cinematogràfic.

 (Circ, revistes de varietats, gronxadors, cavallets, autos de xoc, pavellons per altres atraccions,
tómboles, i en general qualsevol tipus d’atracció o espectacle no detallat).

El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,31€/m2/dia, metre
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada.

Els emplaçaments de les instal·lacions no fixes es podran treure a licitació pública, amb un tipus de
licitació mínima que serà la quantitat fixada com a taxa.

En cas de realització d’obres a la via pública que provoquin la disminució del rendiment econòmic
dels negocis, la Junta de Govern Local podrà establir bonificacions a la quota de la taxa fins a un
màxim del 80%. La bonificació haurà de ser sol·licitada individualment pel Subjecte Passiu en cada
cas concret .

Gaudiran d’una bonificació del 35% de l’import de la quota, les Societats Recreatives Municipals
(Casinos), sempre i quan es facin càrrec del pagament de la quota les esmentades entitats.

Aquestes taxes s’exigiran, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

Instal·lació no Fixa d’Expositors Comercials o Elements Publicitaris:

Es considera expositor comercial aquells aparells que serveixen per exposar els productes comercials
per a la seva venda.

Es considera element publicitari aquells aparells que serveixen per anunciar els serveis o els
productes per a la seva venda.
Segons les categories de carrers regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà:

Categoria de Carrer Estiu (15/06-15/09) Resta de l’Any
A 0,78 0,09
B 0,76 0,09
C 0,74 0,08
D 0,67 0,06
E 0,41 0,04
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Instal·lació No Fixa de Cavallet:
Es considera instal·lació no fixa de cavallet a aquell element d’atracció mecànica elèctrica amb
finalitat lucrativa per a infants.

A efectes fiscals la ocupació mínima per a aquestes instal·lacions serà de 1 any natural.

Instal·lació d’Atraccions Infantils:
Es considera instal·lació d’atraccions infantils a aquell conjunt d’elements infantils recreatius de tots
tipus ubicats en un mateix entorn i que tenen connexió entre si formant un espai amb un recorregut
lúdic.

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,25 a aquelles instal·lacions d’atraccions infantils que
compleixin els següents requisits:

Que dinamitzin durant tot l’any l’activitat lúdica infantil, que existeixi inversió en infraestructures i
que es comprometin a mantenir i adequar les atraccions, així com, a invertir anualment en la millora
de les instal·lacions.

Altres activitats a carrer o de venda ambulant no incloses en cap apartat :
1.-Per les activitats professionals ( pintors, dibuixants, caricaturistes, cantants, activitats musicals,
etc...) i per activitats de venda al detall de qualsevol producte, totes elles de temporalitat curta (menys
d’un any), que no formen part d’una fira o d’un mercat, s’aplicarà les taxes utilitzades en l’ocupació
de via pública del mercat periòdic (Annex 7). Si l’autorització coincideix durant els mateixos dies
que es realitza una fira o mercat i en la mateixa ubicació, la taxa a aplicar en aquests casos serà la
mateixa que s’està aplicat a la fira o mercat per a aquells dies.

Per aquestes activitats a la quota resultant de l’aplicació de les variables anteriors, s’afegirà una quota
fixa de 25,26.-€ per cada petició d’autorització.

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim d’autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

Totes les autoritzacions no poden ser superiors a 1 any i l’aprofitament mig serà com a mínim de 3
metres quadrats de fondària.

2.-Rodatge cinematogràfic:

La quota a aplicar serà de 232,65.-€ per cada dia autoritzat.

Per aquestes activitats a la quota resultant de l’aplicació de les variables anteriors, s’afegirà una quota
fixa de 25,26.-€ per cada petició d’autorització.

3.-Reportatge fotogràfic

La quota a aplicar serà de 71,35.-€ per cada dia autoritzat.

Per aquestes activitats a la quota resultant de l’aplicació de les variables anteriors, s’afegirà una quota
fixa de 25,26.-€ per cada petició d’autorització.
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Annex 7.- Mercats Municipals

El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,31€/m2/dia, metre
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada.

Per autorització nova en els mercats periòdics o fix, en cas de canvi de titularitat per cessió entre
parents, o en el cas de canvis d’activitat, segons allò previst en el vigent Reglament de Mercats, se
satisfarà la quantia de 180,87€.

El cost del servei de recollida, extracció, transport i eliminació d’escombraries anirà a càrrec dels
titulars dels llocs de venda, tant pel que fan dels mercats per a la venda no sedentària com pel mercat
cobert. Aquest servei serà realitzat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols mitjançant el pagament
per part dels titulars dels llocs de venda de la taxa vigent, conforme a l’Ordenança Fiscal
corresponent.

Ens els expedients sancionadors que s’incoïn als titulars de parades del mercat cobert o del mercat de
venda no sedentària, la suspensió de l’autorització, tan si bé motivada per l’adopció d’una mesura
cautelar, com per la sanció imposada, no eximirà al titular de l’autorització del pagament de les taxes
devengades durant el període de suspensió.

Llocs de Venda no Sedentària a la Via Pública: Mercat Fix (mercat diari), Mercat de Divendres,
Mercat de Dissabte i Mercat Periòdic (mercat setmanal):

Els llocs de venda tindran, a efectes fiscals, un aprofitament de fondària de 3, 4 ó 5 metres quadrats,
per cada metre lineal i segons ocupació real. Per qualsevol cas, el mínim d’aprofitament mig serà de
3 metres de fondària.

S’atorgarà autorització pel total de dies fixats en el calendari aprovat per la Junta de Govern Local,
per cada exercici econòmic.

En els llocs de venda del mercat fix (mercat diari, de dilluns a dissabte) s’exigirà un mínim de 150
dies per any.

En els llocs de venda del mercat de divendres i mercat de dissabte s’exigirà un mínim de 16 dies per
any per cadascun .

Segons el dia de mercat, i atès que el mercat fix (mercat diari), el mercat de divendres i el mercat de
dissabte es situen a la Pl. del Mercat, mentre que el mercat periòdic (mercat setmanal), que donat el
seu volum exigeix per al seu correcte desenvolupament uns serveis complementaris i que es situa els
diumenges al Passeig del Mar, via pública de Categoria A que es troba a 1ª línia de mar, al costat de
la platja, que la zona gaudeix d’una zona d’aparcament i que l’activitat es desenvolupa en ple centre
comercial de la ciutat i, per tant, gaudeix d’un seguit de circumstàncies d’una innegable influència
positiva pel desenvolupament d’una activitat eminentment lucrativa com la venda en un mercat
exterior, tenint en compte que el Municipi és de caire eminentment turístic i que l’activitat es
desenvolupa en dia festiu, regiran diferents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà mínim
d’acord amb el següent quadre de coeficients correctors:
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Tipus 3 m de
fondària

4 m de
fondària

5 m de
fondària

Mercat Fix (Mercat diari, de dilluns a dissabte )  0,59 0,79 0,98
Mercat de Divendres  0,66 0,88 1,10
Mercat de Dissabte  0,66 0,88 1,10
Mercat Periòdic (mercat setmanal)  1,16 1,55 1,93

Els llocs de venda del mercat fix (mercat diari, de dilluns a dissabte) que es mantinguin també en el
mercat periòdic (mercat setmanal), se’ls aplicarà el coeficient corrector de 0,66 els diumenges.

L’Ajuntament fixa una fiança de quatre trimestres per endavant per a les noves autoritzacions
(persones no titulars d’una parada l’any anterior) pel mercat fix (mercat diari) i el mercat periòdic
(mercat setmanal). Aquesta previsió no serà d’aplicació als mercats ocasionals.

Mercat Ocasional per Marxants del Mercat Periòdic:
Els llocs de venda tindran, a efectes fiscals, un aprofitament de fondària mínima de 3 metres quadrats
per cada metre lineal i segons ocupació real.

La organització de mercats ocasionals suposa la utilització de una infraestructura operativa de caire
extraordinari que fa augmentar els costos per a la realització d’aquesta activitat, per la qual cosa
s’estableix un coeficient corrector del 5,20.

Tenint en compte la importància turística i comercial segons la zona on es realitza el mercat
ocasional, que implica un volum de concurrència de públic major o menor segons el lloc d’ubicació
de la mateixa, s’estableixen els següents coeficients de situació:

Coeficients de Situació:
Passeig del Mar 1,90
Rambla Vidal 1,50
Plaça Mercat 1,50
Monestir 1,50
Sant Pol 1,30
Carrers Centre Comercial 1,25
Rambles I Places Resta Poble 1,05
Resta 1,00

Llocs de Venda del Mercat Cobert Municipal:

CONCEPTE €/Mes
(Resultat de l’estudi de costos)

Per cada lloc de venda, per m2 : 21,96€
Per cada cambra frigorífica, per m2 21,15€
Pel lloc del bar, per m2 13,22€

Disposició transitòria:
Atès que el Mercat Cobert Municipal no es troba en ple funcionament ni té unes condicions òptimes
per a la realització de la seva activitat comercial i de servei, de forma transitòria s’aplicaran els
següents coeficients correctors de preus:
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CONCEPTE COEFICIENTS
CORRECTORS

€/Mes
(aplicant coeficient corrector )

Per cada lloc de venda, per m2 : 0,75 16,47.-€
Per cada cambra frigorífica ,per m2 0,75 15,86.-€
Pel lloc del bar, per m2 0,50   6,61.-€

Els preus resultants de l’aplicació dels coeficients correctors seran revisats i es recuperaran a l’alça,
fins els preus resultants de l’estudi de costos, durant els mesos successius i una vegada es justifiqui,
mitjançant informe tècnic. Els paràmetres que es tindran en compte en l’informe tècnic seran el nivell
d’ocupació de les parades i el nivell de qualitat del servei per a la realització de l’activitat comercial i
de servei.

Els titulars de llocs de venda, de cambra frigorífica i de bar- restaurant, que han sol·licitat petició
expressa d’ajornament del 80% del cànon ofert, se’ls aplicarà la taxa d’amortització de les obres de
millora de l’edifici del Mercat Cobert Municipal establerta i amb totes les característiques que es
detallen en  els plecs de clàusules administratives reguladores del concurs per a l’adjudicació de les
parades, cambres frigorífiques i bar-restaurant aprovades per plens de data 28 de gener de 2010,
rectificat per ple de data 25 de març de 2010 i 27 de gener de 2011, i en els contractes de
formalització  de la concessió demanial administrativa.

Aquesta taxa és el resultat d’aplicar les següents condicions :

 La quantitat de deute a ajornar de com màxim un 80% del cànon ofert per l’adjudicatari.
 L’ajornament del deute de com a màxim 13 anys des de la data de l’acta d’ocupació.
 Quotes de pagament mensuals, mitjançant taxa municipal d’amortització de les obres de

millora de l’edifici del Mercat Cobert Municipal, que seran carregades en un compte corrent
del titular dins el període de l’1 a 5 de cada mes.

 Despeses de cancel·lació al 0 %.
 Les quantitats, el pagament de les quals s’ajornin, meritaran a l’interès que l’Ajuntament té el

seu préstec general en cada moment. En cas de variacions de més d’un punt per sobre de
l’aplicat, l’Ajuntament es reserva el dret d’aplicar en cada moment la variació del tipus
d’interès en les quotes de pagament dels interessos de l’ajornament i sempre, com a
referència, sobre el capital pendent d’amortitzar a l’inici de l’any.

 El mètode que s’utilitzarà per determinar les quotes mensuals serà mitjançant un sistema, on
la quota d’amortització anual es constant segons la quantitat d’anys d’amortització demanada,
i on la quota anual d’interessos és variable segons el capital pendent d’amortitzar a l’inici de
cada any. La quota mensual serà la suma de les quotes d’amortització i d’interessos anuals
dividida pels mesos de pagament de quota dins l’any. Aquest sistema fa que la part destinada
a cancel·lació d’interessos vagin disminuint per períodes anuals d’amortització , que les
quotes anuals siguin variables i que la quota mensual sigui constant, sempre i quan no hi hagi
aplicació de la variació del tipus d’interès. Es considera com l’inici del període d’amortització
el mes de generació de la primera quota de pagament. Així mateix, si l’any de la primera
quota de pagament no correspon amb l’any natural, es considera com el 1r any d’amortització
el període comprès entre el mes de generació de la primera quota de pagament fins arribar a la
suma de dotze quotes i així, successivament, fins a esgotar el període d’amortització concedit.
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Annex 9.- Taxa per a la Utilització d’Instal·lacions Municipals

1) Utilització Instal·lacions Municipals Monestir:

Aula 1 per conferències de 1 dia  159,20€/dia
Aula 1 per conferències matí o tarda   97,70€/dia

L’ús de la sala s’autoritzarà només dins de l’horari laboral del personal del museu o en l’horari
d’obertura del museu.

Les activitats organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament o alguna de les àrees o entitats que en
depenguin, queden excloses del pagament de aquests taxes.

Les entitats amb les quals se signi un conveni de col·laboració es regiran pel que aquest dictamini.

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

2) Utilització Instal·lacions Esportives Municipals:

Per Entitats Privades amb Ànim de Lucre.
a).- Utilització del Pavelló Municipal d’Esports (PAV3):
- Pista central sense il·luminació (1 hora)  29,30€
- Pista central amb il·luminació (1 hora)  39,05€
- Pista lateral sense il·luminació (1 hora) 17,35€
- Pista lateral amb il·luminació (1 hora)  26,05€
- Pista “Bàdminton” sense il·luminació (1 hora) 6,50€
- Pista “Bàdminton” amb il·luminació (1 hora) 12,90€
- Sala gimnàstica (1 hora)  8,65€
b).- Utilització del Pavelló Municipal d’Esports Nou (PAV2): (*)

- Pista central sense il·luminació (1 hora)  37,95€
- Pista central amb il·luminació (1 hora)  50,65€
- Pista lateral sense il·luminació (1 hora) 24,80€
- Pista lateral amb il·luminació (1 hora)  31,00€
- Sala gimnàstica (1 hora)  9,30€
c).- Utilització del Pavelló Municipal d’Esports per espectacle esportiu.
- Per dia 465,30€
- Per mig dia (mati o tarda) 341,20€
d).- Utilització del Pavelló Municipal d’Esports per a d’espectacles no

esportius.
- Per dia 1.023,65€
- Per mig dia (mati o tarda) 744,45€
e).- Utilització Camp de Futbol Municipal (de gespa):
- Sense il·luminació elèctrica 134,40€
- Amb il·luminació elèctrica 186,10€
f).- Utilització pistes descobertes:
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- Sense il·luminació elèctrica 10,30€
- Amb il·luminació elèctrica 16,50€

(*)La diferència de preu entre els dos pavellons en alguns apartats és degut
al material de la pista de joc, el parquet té un manteniment superior al
PVC.

Les entitats, clubs i centres escolars del municipi per a activitats esportives, entrenaments i partits
d’entrenament o de competició estaran exempts de pagament de les taxes d’ús de la instal·lació.

Les activitats organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament o alguna de les àrees o entitats d’ell
dependents, queden excloses del pagament d’aquestes taxes.

Les entitats amb les quals es signi un conveni de col·laboració es regiran pel que aquest dictamini.
L’esport escolar, en totes les seves manifestacions, i els clubs federats en partits d’entrenament o
competició estaran exempts de pagament.

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

3) Utilització Teatre Municipal:

Jornada d’Assaig per a Companyies o Grups de Caràcter no Professional.
- Per dia  120,95€
- Per ½ dia  61,50€

Jornada d’Assaig per a Companyies o Grups de Caràcter Professional.
- Per dia  355,15€
- Per 1/2  178,35€

Us per funció de caràcter comercial.
- Per dia  1.062,95€
- Per ½ dia  795,10€

Us per funció de caràcter no comercial.
- Per dia  235,75€
- Per ½ dia  178,35€
Ús per conferències, assemblees, congressos.

- Per hora  25,85€
Notes:
1).- Quedaran exempts del pagament de taxes aquelles companyies/grups de teatre/dansa

amateur, constituïts com a tal i inscrits en el cens d’entitats locals d’aquesta ciutat, durant les
jornades d’assaig (en el cas d’ús regular).
En el cas dels dies de funció, hauran de pagar la taxa establerta per ús per funció de caràcter
no comercial.
Els ingressos generats seran íntegrament per l’entitat organitzadora.

2).- Les activitats d’arts escèniques directament organitzades pels centres d’ensenyament de la
ciutat estaran exemptes del pagament d’aquestes taxes.

3).- Les entitats amb les quals se signi un conveni es regiran pel que aquest dictamini.
4).- Les activitats organitzades o coorganitzades per aquest Ajuntament o alguna de les àrees o

entitats que en depenguin quedaran exempts del pagament d’aquests taxes.
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5).- Aquestes taxes no inclouen altres serveis.
6).- Les activitats organitzades per qualsevol persona física o jurídica que siguin considerades

d’interès municipal podran gaudir d’una bonificació màxima del 80%, la qual serà acordada
per la Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea de Cultura, lleure i comunicació, prèvia
sol·licitud de l’interessat.

7).- Per tal de donar autorització a les representacions de les funcions caldrà lliurar la liquidació
de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

4) Utilització d’Instal·lacions Municipals del Centre Cívic Tueda i Centre Cívic Vilartagues.

a).- Sales Taller (Petites) Import
- Per dia 81,74€
- Per mig dia (4h), matí o tarda  55,62€
- Per sessió d’una o dues hores  28,95€
b).- Sales Polivalents (Grans) Import
- Per dia  208,70€
- Per mig dia (4h), matí o tarda 113,05€
- Per sessió de dues hores  54,59€

Notes:
a).- Les entitats sense ànim de lucre, i centres escolars del municipi estaran exempts del

pagament de les taxes, quan les activitats que organitzin siguin gratuïtes.
b).- Les entitats i associacions amb les quals es signi un conveni es regiran pel que aquest

dictamini.
c).- Les activitats organitzades o coorganitzades per aquest Ajuntament o alguna de les àrees

o entitats que en depenguin queden exemptes del pagament d’aquests taxes.
d).- Les activitats realitzades per qualsevol persona física o jurídica que siguin d’interès

municipal podran gaudir d’una bonificació màxima del 80% que serà acordada per la
Junta de Govern Local, prèvia sol·licitud de l’interessat.

e).- La utilització dels centres està regulat i es regirà d’acord amb l’establert al Reglament de
Règim Intern dels Centres Cívics Municipals.

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

5) Utilització de les Sales de l’Ajuntament per a Diferents Usos:

- Celebració Matrimonis Civils 256,40€
- Altres usos 124,05€

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

6) Utilització Ermita Sant Elm:

- Celebració Matrimonis a l’Ermita de Sant Elm  372,20€
- Altres usos de l’Ermita de Sant Elm (comunions, bateig, etcètera.)  124,05€



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                                                     Ordenances Fiscals

Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local. OF  8 / 17

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.

Annex 10: Taxa de Fires

El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,31€ /m2, o fracció al
dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada.

Els llocs de venda tindran, a efectes fiscals, un aprofitament de fondària mínim de 3 metres quadrats,
per cada metre lineal i segons la ocupació real.

La organització de fires suposa la utilització de una infraestructura operativa de caire extraordinari
que fa augmentar els costos per a la realització d’aquesta activitat, per la qual cosa s’estableix un
coeficient corrector del 12,81.

Tenint en compte la importància turística i comercial segons la zona on es realitza el mercat
ocasional, que implica un volum de concurrència de públic major o menor segons el lloc d’ubicació
de la mateixa, s’estableixen els següents coeficients de situació:

Coeficients de Situació:
- Passeig del Mar 1,90
- Rambla Vidal 1,50
- Plaça Mercat 1,50
- Monestir 1,50
- Sant Pol 1,30
- Carrers Centre Comercial 1,25
- Rambles i Places Resta Poble 1,05
- Resta 1,00

Tipus de Fires:

- Fires Promocionals: Són fires d’ocupació de sòl públic important perquè el producte a vendre no
és una venda al detall,  ja que té unes dimensions considerables, o perquè és realitza en el circuït
de la fira un recorregut per fer tastets dels productes exposats o perquè la venda al detall
mitjançant l’exposició d’un mateix producte, i a més tenen una  durada de més d’un dia i el seu
objectiu és promocionar  productes per dinamitzar sectors econòmic locals amb connotacions
culturals, artístiques i històriques de la ciutat.
Atès el caràcter promocional de ciutat que tenen s’aplicarà en les fires promocionals que durin
més d’un dia un coeficient corrector de superfície del  0,50.

- Fires Lucratives d’Estiu: Són fires lucratives de venda de productes al detall que es realitzen
durant el període d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre.

- Fires Lucratives d’Hivern: Són fires lucratives de venda de producte al detall que es realitzen
durant el període d’hivern del 1 de gener al 14 de juny i del 16 de setembre al 31 de desembre.
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- Fires Lucratives Dies Especials: Són fires lucratives de venda de producte al detall que es
realitzen els dies de festa especials dins de l’any natural (festes nacionals i locals,  èpoques
especials de Nadal , Setmana Santa, etc).

- Fires de Col·lectius – Aficionats: Són fires de col·lectius que es dediquen a realitzar com a afició
una activitat. La venda al detall en aquestes fires no és la finalitat primordial per assistir-hi sinó
que hi ha una vessant d’entreteniment a l’hora d’exposar els productes.

En funció del tipus de fira i les seves característiques s’estableixen els següents coeficients
correctors:

Tipus de Fira Coeficient
- Fires Lucratives Estiu 1,00
- Fires Lucratives Dies Especials 0,40
- Fires de Col·lectius - Aficionats 0,25
- Fires Lucratives Hivern 0,20
- Fires Promocionals 0,10


