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ORDENANÇA FISCAL NÚM.  18 

 
TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS,  MONUMENTS HISTÒRICS O 

ARTÍSTICS, PARCS I JARDINS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS. 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa. 
 

 D’acord amb el que disposa l’art. 66.4 epígraf w) de la Llei 25/1998 de 13 de 
juliol, de Modificació  del règim legal de les Taxes estatals i locals, l’Ajuntament de 
Lloret de Mar estableix la taxa per visites a museus, exposicions, , monuments 
històrics o artístics, parcs i jardins i altres centres o llocs anàlegs, especificats en les 
tarifes que es contenen en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
ARTICLE 2. Fet imposable. 
 
 Constitueix el fet imposable la utilització dels béns de domini públic esmentats a 
l’art.1r. 
 
ARTICLE 3. Subjectes passius. 
 
 Són subjectes passius en concepte de contribuents de la taxa regulada en 
aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o 
realitzats per aquest municipi, als que es refereix l’article anterior. 
 
ARTICLE 4. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària de la taxa  regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en 

les tarifes contingudes en l’annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
2. Les tarifes d’aquesta taxa seran les que figuren a l’annex. 
3. Tindran dret a una tarifa reduïda o la gratuïtat de la utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic o prestació de serveis, les entitats que 
tinguin signat un conveni amb l'Ajuntament i que així ho especifiquin. També es 
podrà concedir aquesta tarifa reduïda o gratuïtat a aquelles entitats sense ànim de 
lucre que ho sol·licitin. 

 
ARTICLE 5. Meritament. 
 

Neix l’obligació de contribuir des del moment en el que s’iniciï la prestació dels 
serveis o les activitats especificats en l’annex, mitjançant l’entrada o visita als recintes 
enumerats en l’article 1r. 

 
ARTICLE 6. Pagament. 
 

El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar als recintes als que es 
refereix aquesta ordenança. 
 
 
ARTICLE 7. Infraccions i sancions. 
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 Les infraccions d’aquesta ordenança seran sancionades atenent al seu grau de 
malícia i reincidència, d’acord amb  les disposicions vigents. 
 
Disposició final. 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
Diligència. 
 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2012 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 

     ANNEX DE TARIFES 
 

TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS,  MONUMENTS HISTÒRICS O 
ARTÍSTICS, PARCS I JARDINS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS. 

 
MUSEU DEL MAR   

Descripció  Preu   Tipus ent. 
Normal       4,00 € Individual 
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,familiar, 
minusvàlid)       2,00 € Individual 
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar 
AAVV, accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, 
premsa, accions promocionals, jornades Portes 
Obertes, soci preferent, ICOM, acompanyant grup)           -   € Individual 
Grups adults       3,00 € * Grups 
Grups jubilats       1,50 € * Grups 
Grups adults intermediaris       2,00 € * Grups 
Grups jubilats intermediaris       1,50 € * Grups 
   
JARDINS DE SANTA CLOTILDE   

Descripció  Preu   Tipus ent. 
Normal 5,00 € Individual 
Reduïda (jubilats, carnets: jove, 
estudiant,familiar,minusvàlid)     2,50€ Individual 
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar 
AAVV, accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, 
premsa, accions promocionals, jornades Portes 
Obertes, soci preferent, ICOM, acompanyant grup)           -   € Individual 
Bono jardí (20 visites)     10,00 €   
Reportatges fotogràfics amb fins no comercials     85,00 € Dia 
Grups adults       3,50 € * Grups 
Grups jubilats       2,00 € * Grups 
Grups adults intermediaris       2,50 € * Grups 

 146



Ajuntament de Lloret de Mar 
Ordenances Fiscals 2013 

Grups jubilats intermediaris       1,50 € * Grups 
 
CAN SARAGOSSA   

Descripció  Preu   Tipus ent. 
Normal       3,00 € Individual 
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant, familiar, 
minusvàlid)       1.50 € Individual 
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar 
AAVV, accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, 
premsa, accions promocionals, jornades Portes 
Obertes, soci preferent, ICOM, acompanyant grup)           -   € Individual 
Grups adults       2,00 € * Grups 
Grups jubilats       1,25 € * Grups 
Grups adults intermediaris       1,50 € * Grups 
Grups jubilats intermediaris       1,00 € * Grups 
   
CASTELL DE SANT JOAN   

Descripció  Preu   Tipus ent. 
Normal       3,00 € Individual 
Reduïda (jubilats, carnets: jove, 
estudiant,familiar,minusvàlid)       1,50 € Individual 
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar 
AAVV, accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, 
premsa, accions promocionals, jornades Portes 
Obertes, soci preferent, ICOM, acompanyant grup)           -   € Individual 
 
PUIG CASTELLET   

Descripció  Preu   Tipus ent. 
Normal       3,00 € Individual 
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,familiar, 
minusvàlid)       1,50 € Individual 
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar 
AAVV, accions Ajuntament,accions Lloret Turisme, 
premsa, accions promocionals, jornades Portes 
Obertes, soci preferent, ICOM, acompanyant grup)           -   € Individual 
   
TARIFES ESPECIALS ELEMENTS MOLL   

Descripció  Preu   Tipus ent. 
Pass.Museu Obert Lloret       9,00 € Individual 
Pass.Museu Obert Lloret reduït       6,00 € Individual 
Pass.Museu Obert Lloret intermediari       7,00 € Individual 
Pass.Museu Obert Lloret int. Red       4,00 € Individual 
Visita pedagògica + taller didàctic   6,00 € Individual 
*És considera grup un mínim de 25 persones 
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