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Núm. 11702
AJUntAment de LLOret de mAr 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2016 

En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 111 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, es publica 
el text íntegre de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de data vint-i-sis d’octubre d’enguany, relatiu a la modificació 
de determinades ordenances fiscals per a l’any 2016, donat que no s’han presentat reclamacions en el termini d’informació 
pública i per tant, queda aprovat definitivament.

0 .- MODIFICaCIÓ DE L’ORDENaNÇa GENERaL DE GEsTIÓ, INsPECCIÓ I RECaPTaCIÓ.

L’article 43.2 queda redactat de la forma següent:
                    
2.  En  període voluntari,  els obligats  al pagament  faran efectius els seus deutes dins els terminis assenyalats en l’art 62 de 
la Llei General Tributària. 

En l’article 51 es suprimeix el punt 2.
          
 Els punts 3,4 i 5 d’aquest article passen a ser 2,3 i 4 respectivament.

L’article 52 queda redactat de la forma següent:

1. Correspon  a  l’alcalde o a la Junta de Govern si  ho té delegat  atorgar  els  ajornaments   o  fraccionaments de deutes 
municipals, sempre  que  el  pla  de  disposició de Fons de la Tresoreria ho permeti.

2. En  cas  de  delegació de  les  facultats  de  gestió  i recaptació,  la  competència   per  atorgar  ajornaments   i fraccionaments de  
deutes a  favor de  la Corporació  queda reservada a l’ajuntament, llevat que en l’acord de  delegació  es disposi expressament 
una altra cosa.     
     
1.-  MODIFICaCIÓ DELs IMPOsTOs LOCaLs                  

1.1.- IMPOsT sOBRE BÉNs IMMOBLEs (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM.  2)

L’article 9.1.- Tipus de gravamen i recàrrec queda redactat de la forma següent:

1.   Els  tipus de  gravamen  aplicables en  aquest  municipi seran:

 a/ Per als béns de naturalesa urbana:
  Tipus de gravamen general:    0,77%
 
 b/ Per als béns de naturalesa rústica: 0,65 % 

 c/ Béns immobles de característiques especials: 0,90%

L’article 11.4 queda redactat de la forma següent:

Els subjectes passius de l’impost, que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, gaudiran d’una bonificació del 50% 
de la quota íntegra de l’impost, quan concorrin les circumstàncies següents:

1. Que el bé immoble constitueixi l’habitatge habitual del subjecte passiu.
2. Que el valor cadastral del bé immoble, dividit pel nombre d’integrants de la unitat familiar del subjecte passiu, d’acord 

amb la definició del article  82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
sigui inferior a 8.800€.
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S’afegeix dos nous apartat a l’article 11.- Bonificacions amb el següent redactat:

5. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles en què es desenvolupin activitats 
econòmiques de nova creació que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta declaració 
correspon al ple de la corporació i s’ha d’acordar, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres.
Aquesta bonificació es concedirà per un període de 3 anys 

La sol·licitud inclourà sempre un informe detallat dels motius pels quals es considera que les activitats econòmiques són 
d’especial interès o utilitat municipal.

Pel que fa a la bonificació en la que concorrin circumstàncies de foment de l’ocupació , s’hauran de complir els següents 
requisits:

- Quan es contractin, amb caràcter indefinit per un mateix centre de treball, un mínim de 4 treballadors afectes directament 
al desenvolupament d’una activitat econòmica que s’iniciï per primera vegada en el municipi de Lloret de Mar.

- Quan s’incrementi, amb caràcter indefinit en un mateix centre de treball, en 4 treballadors afectes directament al 
desenvolupament de l’activitat econòmica ja existent, el promig de la plantilla de treballadors respecte a l’exercici 
precedent.

a aquests efectes, es considerarà que concorren aquestes circumstàncies de foment de l’ocupació, en qualsevol d’ambdós 
supòsits, sempre que els treballadors contractats:

a) Tinguin una relació contractual de caràcter indefinit.
b) No procedeixin de trasllats o disminucions de plantilles de llocs de treball d’altres centres de la mateixa o d’altra activitat 

econòmica que desenvolupi el subjecte passiu o el seu grup en el terme municipal de Lloret de Mar.
c) Que pertanyin només a un centre de treball situat en el terme municipal de Lloret de Mar.
d) Que siguin demandants d’ocupació en les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya.

6. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatge, en els que 
s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius 
següents a la instal·lació. 

L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a l’acceptació per part de l’Ajuntament de la comunicació d’obra 
menor corresponent i que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent 
homologació per l’administració competent. 

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres meses posteriors a la instal·lació, acreditant la 
comunicació d’obres i el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar tèrmica. No procedirà 
la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin 
obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 

Aquesta bonificació no és acumulable ni amb la bonificació per família nombrosa ni amb la bonificació per empreses 
d’urbanització, ni amb la bonificació per les vivendes de Protecció oficial, atorgant en cada cas la que resulti més beneficiosa

En cap cas la quantia de la bonificació serà superior al cost econòmic de la instal·lació.

Es renumeren la resta d’apartats

1.2.- IMPOsT sOBRE aCTIVITaTs ECONÒMIQuEs (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM.  3)

S’afegeix l’apartat c) a l’article 5, Bonificacions i reduccions:

Gaudiran d’una bonificació del 50%  quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que 
desenvolupin activitats econòmiques de nova creació que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal perquè hi 
concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
aquesta declaració correspon al ple de la corporació i s’ha d’acordar, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot 
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favorable de la majoria simple dels seus membres. 

Pel que fa a la bonificació en la que concorrin circumstàncies de foment de l’ocupació , s’hauran de complir els següents 
requisits:

- Quan es contractin, amb caràcter indefinit per un mateix centre de treball, un mínim de 12 treballadors afectes directament 
al desenvolupament d’una activitat econòmica que s’iniciï per primera vegada en el municipi de Lloret de Mar.

- Quan s’incrementi, amb caràcter indefinit en un mateix centre de treball, en 12 treballadors afectes directament al 
desenvolupament de l’activitat econòmica ja existent, el promig de la plantilla de treballadors respecte a l’exercici 
precedent.

a aquests efectes, es considerarà que concorren aquestes circumstàncies de foment de l’ocupació, en qualsevol d’ambdós 
supòsits, sempre que els treballadors contractats:

1. Tinguin una relació contractual de caràcter indefinit.
2. No procedeixin de trasllats o disminucions de plantilles de llocs de treball d’altres centres de la mateixa o d’altra 

activitat econòmica que desenvolupi el subjecte passiu o el seu grup en el terme municipal de Lloret de Mar.
3. Que pertanyin només a un centre de treball situat en el terme municipal de Lloret de Mar.
4. Que siguin demandants d’ocupació en les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya.

La sol·licitud inclourà sempre un informe detallat dels motius pels quals es considera que les activitats econòmiques són 
d’especial interès o utilitat municipal.

S’aplicarà als 3 exercicis següents al que finalitza l’aplicació de l’exempció prevista a l’article 4.b).

La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les restants bonificacions a què tingui dret.

2.-  MODIFICaCIÓ DE LEs TaXEs MuNICIPaLs                  

2.1.- TaXa PER a La PREsTaCIÓ DE sERVEIs aDMINIsTRaTIus (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM.  8) 

article 8.- Quota, es suprimeix el paràgraf següent:

a aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al 150% del salari mínim interprofessional se’ls aplicarà 
quota zero.

Es modifica l’apartat IV de l’article 8. A) 1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS,

 IV.- Oposicions, concursos i contractacions

• Tramitació de les proves d’accés a l’administració pública*......25,00 €

* A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al  200 % del salari mínim interprofessional se’ls aplicarà 
quota zero.

D’obres i serveis: 
per cada proposició per a prendre part en contractacions d’obres, serveis o subministrament, sempre que el pressupost superi 
els sis mil euros. 43,00 € 

Es modifica l’article 8. A) 2.- UTILITZACIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL I ATORGAMENT DE PLAQUES AMB EL DISTINTIU 
DEL MuNICIPI amb el següent redactat:

• Per a cada autorització per a plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capça¬leres, logotips, etiquetes  i 
d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància dels interessats no incloses als apartats següents

 (Les autoritzacions es concediran per un termini de dos anys,  transcorregut aquest s’haurà de sol·licitar una nova 
autorització) ..............................................................................................................................................................................  48,00 € 

• Per cada placa relativa a l’atorgament de Llicències d’Obres i de Gual Permanent   ..................................................... 15,50 € 



Pàg. 49

Administració Local Ajuntaments

Núm. 242 – 17 de desembre de 2015

• Per cada placa relativa a l’autorització  a ocupacions de via pública o terrenys d’ús públic  ........................................  4,85 € 

2.2.- TaXa PER sERVEI DE RECOLLIDa, TRaNsPORT I TRaCTaMENT  D’EsCOMBRaRIEs a PaRTICuLaRs I 
EsTaBLIMENTs. (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM.  9) 

Es modifica l’apartat  5 de l’article 6 que queda redactat de la forma següent:

Gaudiran d’una reducció del 50% de la quota els pensionistes que compleixin tots els requisits següents:
a)  visquin en habitatges de la seva propietat o en règim de lloguer ( sempre que per contracte se’ls hi repercuteixi la taxa) i 

que justifiquin el pagament.
b) no posseeixin altres bens (excepte habitatge propi i plaça d’aparcament o traster)  
c) la suma dels ingressos propis de la unitat familiar sigui inferior al 150 % del salari mínim interprofessional. 

Es modifiquen els apartats 8 i 9 de l’article 6 que queden redactats de la forma següent:

8. La tarifa del servei del Centre de Tractament de Residus (CTR) serà de 57,45 €/ tona, a la que se li sumarà el cànon de 
l’agència de Residus de Catalunya que estigui vigent en cada moment calculat en base a una relació percentual entre la 
fracció de rebuig i les tones tractades en el CTR.
s’abonarà directament per les persones físiques o jurídiques degudament autoritzades. Qualsevol canvi en el cànon de 
l’agència de Residus de Catalunya serà repercutit proporcionalment en la tarifa.   

9. La tarifa per al tractament de residus abocats en el dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar serà de 57,45 €/tona, a 
la que se li sumarà integrament, és a dir, sense cap tipus de reducció, el cànon de l’agència de Residus de Catalunya que 
estigui vigent en cada moment. s’abonarà per les persones físiques o jurídiques degudament autoritzades. aquesta tarifa serà 
aplicable a les tones no tractades en el CTR. 

2.3.- TaXa PER La PREsTaCIÓ DEL sERVEI DE CLaVEGuERaM (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM.11)  

Es modifica l’apartat de TARIFES de l’article  5.2:

a) sERVEIs DE CLaVEGuERaM
    
a) Habitatges unifamiliars , pisos, apartaments, per unitat   23,00 €.

Els immobles o locals que restin inactius a partir del dia primer de cada any natural seguiran tributant per la tarifa en funció 
de la naturalesa i destí de l’immoble o local.  a partir de l’any natural següent tributaran per una quota mínima de  23,00 €. 

Es modifica la bonificació prevista a l’apartat B.2 amb la següent redacció aplicable a l’apartat A):

Gaudiran d’una reducció del 50% de la quota els pensionistes que compleixin tots els requisits següents:
a)  visquin en habitatges de la seva propietat o en règim de lloguer ( sempre que per contracte se’ls hi repercuteixi la taxa) i 

que justifiquin el pagament.
b) no posseeixin altres bens (excepte habitatge propi i plaça d’aparcament o traster)  
c) la suma dels ingressos propis de la unitat familiar sigui inferior al 150 % del salari mínim interprofessional. 

La resta de l’apartat no es modifica.

2.4.-TaXa PER aL suBMINIsTRaMENT D’aIGua  (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM.13)  

Es modifica la següent tarifa de l’article 6:

Dependències municipals i horts municipals 0,20 €/m3 

I s’afegeix el següent paràgraf:

En les situacions en que per motius constructius sigui necessari la instal·lació d’un comptador general de control dels 
comptadors divisionaris o associats dels diferents habitatges i/o subministraments, es contractarà a nom de la Comunitat 
de Propietaris, amb la documentació pertinent, una nova pòlissa de subministrament d’aigua potable. aquest comptador 
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inclourà el marge sobrant de la suma dels comptadors particulars i no li seran d’aplicació els mínims de consums establerts.

La resta no es modifica.

L’article 7 queda redactat de la següent forma:

aRTICLE 7 .- Ingressos no Tarifaris 

DRETs DE CONNEXIÓ, COL·LOCaCIÓ I suBMINIsTRaMENT DE COMPTaDORs

Domèstics: 

Comptador de 13 mm   271,00  
Comptador de 15 mm   407,00  
Comptador de 20 mm  422,00  
Comptador de 25 mm  441,00  
Comptador de 30 mm  530,00

  

Industrials:
 

Comptador de 40 mm   812,00  
Comptador de 65 mm   1.080,00  
Comptador de 80 mm  1.268,00  
Comptador de 100 mm  1.668,00 

 

Per obres:
489,00

En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió del subministrament els drets seran de: 67,00 € per escomesa.

2.5.-TaXa  PER sERVEIs RELaTIus a  La TINENÇa D’aNIMaLs DE COMPaNYIa  (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM.14)  

L’article 6 . aCREDITaMENT, queda redactat de la següent forma:

aquesta taxa té caràcter anual i s’acreditarà per primera vegada quan s’adquireixi l’animal que s’haurà d’inscriure en el cens 
municipal d’animals de companyia i posteriorment, el primer de gener de cada any.

2.6.-TaXa  PER L’assIsTÈNCIa I EsTaDa a LEs LLaRs D’INFaNTs MuNICIPaLs  (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM.15)  

 a l’article 4 s’afegeix el següent paràgraf:
 
 S’aplicarà una bonificació del 10% per al segon germà i un 15% per al tercer germà i següents.

2.7.- TaXEs PER ENsENYaMENTs EsPECIaLs (ORDENaNÇa NÚM. 16)
 
 L’annex de tarifes, queda redactat de la següent forma:

1. CuRsOs EsPORTIus   Curs 2016/2017
- CuRs D’aTLETIsME  
  Adreçat a nens i nenes fins a 12 anys  .................................  25,00 €  
- CuRs D’aTLETIsME  
  adreçat a nens i nenes de més de 12 anys  .......................... 76,00 €  
- CuRs DE NaTaCIÓ   
  adreçat a nens i nenes  de 5 a 16 anys...............................  164,00 € 
- CuRs DE MaNTENIMENT aDuLTs 
 Mesos d’octubre a juny 5h/setmana  .................................  169,00 € 
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- Curs de marxa nòrdica adults ................................................ 87,00 €
- CuRs DE NaTaCIÓ PER a D’aDuLTs ...........................  294,00 € 
- CuRs DE NaTaCIÓ sENIOR ................................................ 20,00 €
- CuRs DE GIMNÀsTICa sENIOR ........................................ 20,00 €
- Curs de marxa nòrdica sènior ................................................ 20,00 €
- Curs de ioga sènior .................................................................. 20,00 €
- aLTREs CuRsOs ....................................................................  87,00 € 
 
L’esport escolar efectuat pels centres del propi municipi en totes les seves manifestacions, estarà exempt de pagament.

2. CuRsOs DELs DIFERENTs DEPaRTaMENTs DE L’aJuNTaMENT (CuLTuRa, JOVENTuT, CasaL D’aVIs, 
EDuCaCIÓ I CENTREs CIVICs ENTRE D’aLTREs) s’afegeix el següent paràgraf:

Pels cursos organitzats pel Casal d’avis de 20h es faran les següents reduccions:

- Per la inscripció a 2 cursos una reducció de 3,00 €
- Per la inscripció a 3 cursos una reducció de 5,00 €
- Per la inscripció a 4 cursos una reducció de 7,00 €
- Per la inscripció a 5 o més cursos una reducció de 2,00 € addicionals per cada curs de més.
 
3.- assIsTÈNCIa aL CasaL D’EsTIu

 a l’assistència als Casals d’Estiu, organitzats per l’ajuntament, se’ls aplicarà les següents tarifes:
 
Jornada complerta: ............................130,00 €/mes
Mitja jornada: .......................................92,00 €/mes

 
S’aplicarà una bonificació del 10% per al segon germà i un 15% per al tercer germà i següents.

Reduccions de la quota per aplicació d’una tarificació social.

Els percentatges de reducció i límits de renda de la unitat familiar d’acord amb la definició del article 82 de la Llei 35/2006, de 
28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques són els que l’expressen en el següent quadre:

Bonificació Nivell de renda
75%  <150% del salari mínim interprofessional 
50%  < 200% del salari mínim interprofessional
25%   < 300%  del  salari mínim interprofessional
0%       Resta

Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, 
excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixen 
una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.

als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de reducció els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud durant el 
període de matriculació, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa l’Agència Tributària, i es 
resoldrà per la Junta de Govern d’acord amb la petició formulada.

2.8.- TaXa PER VIsITEs a MusEus, EXPOsICIONs,  MONuMENTs HIsTÒRICs O aRTÍsTICs, PaRCs I JaRDINs I 
aLTREs CENTREs O LLOCs aNÀLEGs (ORDENaNÇa NÚM. 18)

a l’annex de tarifes s’afegeix la següent:

Casa-museu CaN FONT  
Descripció  Preu  Tipus ent.
Normal   5,00 € Individual
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,familiar, minusvàlid)   2,50 € Individual
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2.9.- TaXa PER La uTILITZaCIÓ D’ INsTaL·LaCIONs MuNICIPaLs (ORDENaNÇa NÚM. 20)
 
L’article 6, Pagament, queda redactat de forma següent:
 
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar als recintes als que es refereix aquesta ordenança. La Junta de 
Govern podrà establir convenis de liquidació i pagament amb entitats i institucions per a la utilització de les instal·lacions per 
les diferents activitats, prèvia petició.
 
 En l’annex de tarifes, apartat a) INsTaL·LaCIONs EsPORTIVEs, punt 2.- uTILITZaCIÓ CaMPs DE FuTBOL, s’afegeix la 
següent tarifa: 

Instal·lació Gener/ agost 16 setembre 16/ agost 17
Camp futbol municipal
- sala Polivalent 28,00 €/hora 28,00 €/hora

A l’annex de tarifes, a l’apartat Exempcions, bonificacions i reduccions (apartats B,C i D) es modifica la redacció del següent 
paràgraf.: 

En els supòsits d’us de les dependències municipals, es podran establir convenis amb empreses, entitats i particulars en els 
que es fixaran les tarifes corresponents a aprovar per la Junta de Govern Local .Aquest supòsit també serà aplicable a l’apartat 
a, Instal·lacions esportives.

2.10.- TaXa PER L’EsTaCIONaMENT DE VEHICLEs (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 24)

L’article 7.- Quota tributària, queda redactat de la forma següent:

aRTICLE 7.- QuOTa TRIBuTÀRIa

A) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per l’estacionament. Aparcament en superfície de Sa Caleta.

1.- a l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:
 
 sa Caleta 01/01 al 13/03 i del 12/09 al 31/12 14/03 al 30/06 01/07 al 11/09
D’ 1 a 60 min. Gratuït Gratuït 0,0340 €/minut
De 61 a 360 min. 0,017 €/minut 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut
De 361 a 720 min. 0,010 €/minut 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut

En el període comprès entre el 14/03 i el 11/09, per estades superiors a 1.440’, la tarifa de cada fracció de 1.440’ serà de 20€, 
al que s’afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents.

La gratuïtat dels primers 60’ en el període del 01/01 al 30/06 i el 12/09 al 31/12 serà per vehicle i dia.

2.- abonaments. Els abonaments que es preveuen seran d’aplicació en els períodes indicats en cada cas. Durant el període 
comprès entre 01/07 i el 31/08, a l’aparcament de sa Caleta no s’admetrà cap tipus d’abonament, i per aquest motiu no 
s’admetran abonaments anuals en aquest aparcament.

 Període: Tot l’any excepte de l’1/07 al 31/08 inclosos

Vehicle Durada Horari(h) Taxa(€)
01/01 - 13/03
01/09 - 31/12

Taxa(€)
14/03 - 30/06

Turisme setmanal 24h 30€ 55€
Mensual 24h 24h 50€ 120€
Mensual diürn* 7h a 21h 30€ 45€
Mensual nocturn* 20h a 9h 30€ 45€

*Superat el temps d’estada de l’abonament, s’haurà de pagar la fracció de temps segons escala de tarifes, de l’estada que 
superi la permesa.
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B) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per l’estacionament. Aparcament Pl. Pere Torrent.

1.- a l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

 Pl. Pere Torrent Del 01/07 al 11/09  Del 12/09 al 30/06
D’1 a 60 min. 0,0340 €/minut Gratuït
De 61 a 360 min. 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut
De 361 a 720 min. 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut

No s’admetran abonaments pel període del 01/07 al 31/08, ambdós inclosos.

Per estades superiors a 1.440’, la tarifa de cada fracció de 1.440’ serà de 20€, al que s’afegirà la fracció de temps que superi 
aquesta estada segons els trams corresponents.
La gratuïtat dels primers 60’ en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i dia.

2.- Els abonaments que es preveuen seran d’aplicació en els períodes indicats en cada cas. Durant el període comprès entre 
el 01/07 i el 31/08, a l’aparcament de la pl. Pere Torrent no s’admetrà cap tipus d’abonament, tret de les modalitats anuals.

Període: Tot l’any excepte de l’1/07 al 31/08
Vehicle Durada Horari (h) Taxa(€)
Turisme setmanal 24h 55€

Mensual 24h 120€
Diürn: 7h a 21h* 45€
Nocturn: 20h a 9h* 45€

anual(admet fraccionament trimestral) 24h 900€
Diürn: 7h a 21h* 540€
Nocturn: 20h a 9h* 540€

Motocicleta Mensual 24h 30€
anual 24h 240€

*Superat el temps d’estada de l’abonament, s’haurà de pagar la fracció de temps segons escala de tarifes, de l’estada que 
superi la permesa.

3.- Cànons

Cànon per a la concessió d’una plaça d’aparcament pl. Pere Torrent:

Per a places de fins a 4,80 ml de longitud  8.700,00 €/plaça
Per a places de més de 4,80 ml de longitud  10.450,00 €/plaça

C) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per l’estacionament. Aparcaments de Costa Carbonell i Zona Esportiva.

1.- a l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

Costa Carbonell i Zona Esportiva Del 01/07 al 11/09  Del 12/09 al 30/06
D’1 a 60 min. 0,0340 €/minut Gratuït
De 61 a 360 min. 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut
De 361 a 720 min. 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut

Per estades superiors a 1.440’, la tarifa de cada fracció de 1.440’ serà de 20€ a la que s’afegirà la fracció de temps que superi 
aquesta estada segons els trams corresponents.

La gratuïtat dels primers 60’ en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i dia.

2.- Els abonaments que es preveuen seran d’aplicació en els períodes indicats en cada cas.
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Període: Tot l’any

Vehicle Durada Horari (h) Taxa(€) 
01/09-30/06

Taxa(€) 
01/07-31/08

Turisme

setmanal 24h 30€ 35€

Mensual
24h 50€ 50€
Diürn: 7h a 21h* només de dilluns a divendres 45€ 45€
Nocturn: 20h a 9h* només de dilluns a divendres 45€ 45€

anual

24h 540€
Diürn: 7h a 21h* de dilluns a divendres**. Caps de 
setmana i festius 24h 420€

Nocturn: 20h a 9h* de dilluns a divendres. Caps de 
setmana i festius 24h 420€

Motocicleta Mensual 24h 30€
anual 24h 240€

*Superat el temps d’estada de l’abonament, s’haurà de pagar la fracció de temps segons escala de tarifes, de l’estada que 
superi la permesa.
**En l’abonament diürn els divendres l’horari és de les 7h a les 0h.

3.- Cànons

Cànon per a la concessió d’una plaça d’aparcament Costa Carbonell :

Per a places de fins a 4,80 ml de longitud  8.700,00 €/plaça
Per a places de més de 4,80 ml de longitud  10.450,00 €/plaça

Cànon per a la concessió d’una plaça d’aparcament a la Zona Esportiva:

Per a places de fins a 4,80 ml de longitud 10.450,00 €/plaça
Per a places de més de 4,80 ml de longitud 16.500,00 €/plaça

D) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per l’estacionament. Aparcaments de la Pl. Drets Humans.

a l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:

Període: Tot l’any
Vehicle Durada Horari (h) Taxa(€)
Turisme Mensual 24h  50€

anual 24h  540€
Motocicleta Mensual 24h 30€

anual 24h 240€

E) aparcament de superfície (Can Lloranes, avda. Vila de Tossa o barri Pescadors i altres de nova implantació)

1.- a l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les següents tarifes:

Turismes autobusos i camions
01/07 al 11/9 12/09 al 30/06 Tot l’any

D’1 a 60 minuts 0,0340 €/minut gratuït gratuït
De 61 a 360 min. 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut 0,0310 €/min
De 360 a 720 min. 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut 0,0275 €/min
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut 0,0135 €/min

Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 1.440’, la tarifa serà de 20€ a la que 
s’afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 20€ cada 1440’. 

Per autobusos i camions en les zones prèviament autoritzades en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades 
superiors a 1.440’, la tarifa serà de 25 € a la que s’afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams 
corresponents, amb un límit de 25€ cada 1440’.
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2.- abonaments (Tot l’any excepte Can Lloranes que obrirà del 15/07 al 21/08)

aparcament Vehicle Durada Horari (h) Preu(€)

avda. Vila de
Tossa (barri
Pescadors), Can
Lloranes i altres 
aparcaments de 
superfície de nova 
creació

Turismes

setmanal 24h 50€

Mensual(excepte
Can Lloranes)

24h 120€
Nocturn: 20h a 9h* de dilluns a 
divendres 50€

Diürn: 7h a 20h* de dilluns a 
divendres 50€

autobusos  
(excepte Can Lloranes)

setmanal 24h 75€ 
Mensual 24h 175€
Trimestral 24h 350€
semestral 24h 500€
anual 24h 750€

F) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques (parquímetres).

Tarifa General per adquisició de temps als parquímetres (Segons la zonificació que es proposa a continuació)

Període entre 01/07 a l’11/09, els set dies de la setmana
Zones Horari Temps límit Import
a.- Zones de rotació:
•  Pg. Agustí Font
•  Pg. Verdaguer
•  Pg. Camprodon i Arrieta

De 8h a 0h D’1 a 180 min. 0,032 €/min

B.- Zones turístiques:
•  c/ Mestres
•  Can Saragossa
•  c/ J. Tarradellas i F. Macià

De 8h a 0h D’1 a 960 min. 0,017 €/min

C.- Zones de platja:
•  Pg. Ferran Agulló
•  c/ Puerto Rico
•  Canyelles

De 10h a 18h D’1 a 480 min. 0,032 €/min

En el període de l’1/01 al 30/06 i del 12/09 al 31/12, únicament restarà en funcionament la zona de rotació a. L’horari de la 
mateixa en aquest període serà de 9h a 14h i de 16h a 19h els set dies de la setmana.

Els justificants de compra de temps únicament seran vàlids a cada zona.

a qualsevol zona i qualsevol mitjà de pagament, el temps mínim que es podrà adquirir serà el que correspongui a un 
pagament mínim de 0,20€.

a les zones B i C de c/ Mestres, Can saragossa, c/ Josep Tarradellas i c/ Francesc Macià, pg. Ferran agulló, c/ Puerto Rico i 
platja de Canyelles, s’estableix en el seu període de funcionament un preu reduït màxim diari de 10€.

Per els següents casos es preveu l’anul·lació de les denúncies a les màquines de pagament:

• En el cas d’haver superat el temps màxim d’estacionament adquirit,  si no ha sobrepassat fins a 60’ des del moment d’emissió 
de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import 
de 5€.

• En el cas d’estacionament sense tiquet, fins a 120’ des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació 
abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import de 10€.

G) aparcament del mercat municipal.

- 2 hores gratuïtes
- a partir de la 3a hora regiran els mateixos preus que als aparcament municipal Costa Carbonell.
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1. En els supòsits d’acords amb l’associació de concessionaris del mercat central de Lloret de Mar, es podrà establir conveni 
fiscal per a l’explotació de l’aparcament de la planta segona.

2. Els llocs d’aparcament del soterrani de la planta primera abonaran una tarifa de conservació i manteniment de les 
instal·lacions de 8,00 €/mes. 

L’article 8, NORMEs DE GEsTIÓ, queda redactat de la forma següent:

1) Les taxes seran cobrades quan s’apliqui la tarifa horària, en el propi aparcament, mitjançant l’aplicació del procediments 
tècnics adequats, que permetin l’emissió de tiquets.

 L’usuari disposarà de 10 minuts “temps de cortesia” per abandonar l’aparcament. L’usuari no haurà d’abonar cap import 
més que el satisfets inicialment, tot i que hagués sobrepassat, el “temps de cortesia”, si per causes alienes a ell, com ara 
avaria d’un altre vehicle, o qualsevol altra incident aliè a la seva voluntat, li impedissin la sortida de l’aparcament. 

 En cas de pèrdua del tiquet, a la Caixa habilitada a l’aparcament es determinarà l’import a satisfer, comprovant l’hora 
d’entrada del vehicle amb els procediments tècnics oportuns. En cas de no poder determinar-se es satisfarà l’import 
corresponent a 24h per pèrdua de tiquet.

2) Les places d’aparcament en concessió administrativa, abonaran una tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions 
de 8,00 €/mes.

3) a tots els serveis d’aparcament municipal, l’import a abonar es calcularà en base al repartiment proporcional entre 
l’import/h i els minuts que s’ha utilitzat el servei, arrodonit per excés o per defecte al múltiple de cinc. aquesta fórmula 
s’aplicarà quan es disposi dels aparells adients per fer el càlcul.

4) a qualsevol aparcament es podrà aplicar quota zero per a determinats esdeveniments o períodes de temps. La resolució, 
per cadascun dels supòsits, serà mitjançant Decret d’alcaldia i haurà de ser motivada en tots els casos per les unitats 
administratives que la sol·licitin.

5) Els aparcaments municipals que admetin reserves “online”, incrementaran un 24% la taxa prevista en aquesta ordenança 
en concepte de reserva i despeses de gestió. 

6) En el cas dels abonats anuals, les quotes tributàries preveuen que la naturalesa material de la taxa exigeix l’acreditament 
periòdic, que tindrà lloc l’1 de gener de cada any i la gestió del cobrament s’efectuarà mitjançant padró, amb caràcter 
trimestral, excepte en els supòsits d’inici i finalització en la utilització privativa o l’aprofitament especial, en que el 
cobrament es farà per ingrés directe.

3.-  MODIFICaCIÓ DELs PREus PÚBLICs MuNICIPaLs 

a l’annex de tarifes s’afegeix l’apartat 5, següent:

5. REGuLaCIÓ GENERaL DELs PREus PÚBLICs MuNICIPaLs (ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 24)

PREus PuBLICs PIsCINa COBERTa (abans d’IVa)

MaTRÍCuLEs
MaTRICuLa FaMILIaR 27,77
MaTRÍCuLa aDuLT 55,37
MaTRÍCuLa JOVE 49,50
MaTRÍCuLa INFaNTIL 44,21
MaTRÍCuLa GENT GRaN I PENsIONIsTEs 38,84

QuOTEs MENsuaLs
COMPLERT MaTINs CaP DE sETMaNa

FaMILIaR (a partir del 2n membre) 30,66 24,55 21,45
aDuLT 43,55 34,87 30,50
JOVE (6-17 anys) 23,02 18,39 16,12
INFaNTIL (0-5 anys) 9,01 7,19 6,28
GENT GRaN I PENsIONIsTa 21,98 17,56 15,29

   
QuOTEs CORPORaTE

CORPORaTE COMPLERT 37,02
CORPORaTE MaTÍ 31,40
CORPORaTE CaP DE sETMaNa 27,48
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QuOTEs FEDERaTs
FEDERaT COMPLERT 34,87
FEDERaT MaTÍ 27,89
FEDERaT CaP DE sETMaNa 24,38
FEDERaT JOVE COMPLERT 18,39
FEDERaT JOVE MaTÍ 14,71
FEDERaT JOVE CaP DE sETMaNa 12,89
FEDERaT C.N. LLORET COMPLERT 30,50
FEDERaT C.N. LLORET MaTÍ 24,38
FEDERaT C.N. LLORET CaP DE sETMaNa 21,36
FEDERaT C.N. LLORET JOVE COMPLERT 16,12
FEDERaT C.N. LLORET JOVE MaTÍ 12,89
FEDERaT C.N. LLORET JOVE CaP DE sETMaNa 11,24
FEDERaT C.N. LLORET GENT GRaN COMPLERT 15,37
FEDERaT C.N. LLORET GENT GRaN MaTÍ 12,31
FEDERaT C.N. LLORET GENT GRaN CaP DE sETMaNa 10,74

QuOTEs sOCI CLuB NaTaCIÓ LLORET
sOCI C.N. LLORET COMPLERT 39,26
sOCI C.N. LLORET MaTÍ 31,40
sOCI C.N. LLORET MaTÍ JOVE 16,53
sOCI C.N. LLORET CaP DE sETMaNa 27,48

QuOTEs MaNTENIMENT
MaNTENIMENT aDuLT 10,74
MaNTENIMENT JOVE/PENsIONIsTa 7,44
MaNTENIMENT INFaNTIL 4,13

ENTRaDEs PuNTuaLs
aDuLT 5,75
JOVE/PENsIONIsTa 3,83
aDuLT NO REsIDENT 9,17
JOVE/PENsIONIsTa NO REsIDENT 6,67

  
aBONaMENTs

5 DIEs 10 DIEs 15 DIEs
aDuLT 25,85 50,03 73,38
JOVE/PENsIONIsTa 17,26 32,52 48,93
aDuLT NO REsIDENT 41,27 77,50 108,40
JOVE/PENsIONIsTa NO 
REsIDENT 29,50 56,70 78,38

ENTRENaMENTs PERsONaLs
sEssIÓ 10 sEssIONs sEssIÓ PER a 2 PERsONEs

aBONaT 24,18 207,63 31,70
NO aBONaT 24,18 € (+ entrada puntual) 249,33 € (+ entrada puntual) 265,18 € (+ entrada puntual)

   
CuRsETs NaTaCIÓ

aDuLT 1 DIa aBONaT 12,40 INICIaCIÓ 2 DIEs NO aBONaT 40,50
aDuLT 1 DIa NO aBONaT 23,97 ENsENYaMENT 1 DIa aBONaT 15,70
aDuLT 2 DIEs aBONaT 15,70 ENsENYaMENT 1 DIa NO aBONaT 32,23
aDuLT 2 DIEs NO aBONaT 32,23 ENsENYaMENT 2 DIEs aBONaT 23,97
EMBaRassaDEs aBONaDa 15,70 ENsENYaMENT 2 DIEs NO aBONaT 40,50
EMBaRassaDEs NO aBONaDa 32,23 PERFECCIONaMENT 1 DIa aBONaT 12,40
INICIaCIÓ 1 DIa aBONaT 15,70 PERFECCIONaMENT 1 DIa NO aBONaT 23,97
INICIaCIÓ 1 DIa NO aBONaT 32,23 PERFECCIONaMENT 2 DIEs aBONaT 15,70
INICIaCIÓ 2 DIEs aBONaT 23,97 PERFECCIONaMENT 2 DIEs NO aBONaT 32,23
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CuRsETs aJuNTaMENT
sENIOR 28,51
aDuLT 46,20
INFaNTIL 33,77

LLOGuER CaRRERs
LLOGuER CaRRER 25 M. 39,67
LLOGuER CaRRER 50 M. 55,55
LLOGuER 1/2 PIsCINa 144,63
LLOGuER PIsCINa COMPLETa 1/2 DIa 619,83

  

Es delega a la Junta de Govern Local qualsevol modificació de preus o la fixació de noves modalitats de tarifes.

L’apartat vigència passa a ser el punt 6.

3.- VIGÈNCIa

Les Ordenances Fiscals començaran a regir l’1 de gener de 2016, una vegada publicat el seu text íntegre en el B.O. de la 
província.

Lloret de Mar, 10 de desembre de 2015 

David Reixach i saura 
secretari accidental 


