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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 

 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 
Article 1. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 20.4 epígraf o) de  la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  l’Ajuntament de Lloret de Mar estableix la taxa per l’ús 
dels bens i instal·lacions municipals i pels serveis inherent a elles. 

 
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, a 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. 
 
Article 5. Meritament. 
 

Neix l’obligació de contribuir des del moment en el  s’iniciï la prestació 
dels serveis o les activitats especificats en l’annex 

 
Article 6.-. Pagament. 
 

El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar als recintes 
alsue es refereix aquesta ordenança. La Comissió de Govern podrà establir 
convenis de liquidació i pagament amb entitats i institucions per a la 
utilització de les instal·lacions per altres activitats, prèvia petició. 

 
Es podrà exigir un avançament del 30% de les taxes que 

corresponguin, amb la finalitat de reservar les instal·lacions. En el supòsit 
de cancel·lació de la reserva no es reintegrarà el dipòsit. 
 
 
 
 
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 els 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’esdevingui 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 2013 i 
continuarà vigent fins a la seva modificació o derogació. 

 
ANNEX  TARIFES      

 
A) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

1.- PAVELLONS ESPORTIUS.       
 

Instal·lació  Gener/ 
agost 13 

Setembre 13/ 
agost 14 

Pavelló Municipal 
- Pista central 29,00 € /hora 29,00 € /hora 
- Pista superior 1 17,00 € /hora 17,00 € /hora 
- Pista superior 2 17,00 € /hora 17,00 € /hora 
- Pista superior 3 17,00 € /hora 17,00 € /hora 
- Actes no esportius amb 
finalitat no lucrativa (màx. 8 h.) 400,00 € 400,00 € 
- Actes no esportius amb 
finalitat  lucrativa (màx. 8 h.) 2.100,00 € 2.100,00 € 
Pavelló El Molí  
- Pista central 48,00 € /hora 48,00 € /hora 
- Mitja pista  24,00 € /hora 
- Gimnàs 28,00 € /hora 28,00 € /hora 
- Pista poliesportiva exterior 23,00 € /hora 23,00 € /hora 
- Actes no esportius amb 
finalitat no lucrativa (màx. 8 h.) 

800,00 € 800,00 € 

- Actes no esportius amb 
finalitat  lucrativa (màx. 8 h.) 

4.200,00 € 4.200,00 € 

Pavelló Pompeu Fabra  
- Pista central 48,00 € /hora 48,00 € /hora 
- Mitja pista 24,00 € /hora 24,00 € /hora 
- Sala de vidre 27,00 € /hora 27,00 € /hora 
- Sala Hall 27,00 € /hora 27,00 € /hora 
- Actes no esportius amb 
finalitat no lucrativa (màx. 8 h.) 

400,00 € 400,00 € 

- Actes no esportius amb 
finalitat  lucrativa (màx. 8 h.) 

2.100,00 € 2.100,00 € 



Ajuntament de Lloret de Mar 
Ordenances Fiscals 2013 

 

 
2.- UTILITZACIÓ CAMPS DE FUTBOL  

 
Instal·lació  Gener/ 

agost 13 
Setembre 13/ 

agost 14 
Camp futbol municipal   
- Camp sencer 145,00 €/hora 145,00 € /hora 
- Mig camp (futbol 7) 72,50 € /hora 72,50 € /hora 
- Actes no esportius amb finalitat 
no lucrativa (màx. 8 h.) 1.280,00 € 1.280,00 € 
- Actes no esportius amb finalitat  
lucrativa (màx. 8 h.) 4.600,00 € 4.600,00 € 
Camp futbol El Molí   
- Camp sencer 145,00 €/hora 145,00 € /hora 
- Mig camp (futbol 7)  72,50 € /hora 
- Actes no esportius amb finalitat 
no lucrativa (màx. 8 h.) 1.280,00 € 1.280,00 € 
- Actes no esportius amb finalitat  
lucrativa (màx. 8 h.) 4.600,00 € 4.600,00 € 
Camp de futbol pistes 
atletisme   
- Camp sencer 182,00 €/hora 182,00 € /hora 
- Mig camp (futbol 7) 91,00 € /hora 91,00 € /hora 
Instal·lacions Col·legi Pere Torrent: 
- Camp futbol 7 27,00 € /hora 27,00 € /hora 
- Pista poliesportiva coberta 27,00 € /hora 27,00 € /hora 
 
Per utilitzacions en cap de setmana i festius la tarifa s’incrementarà en un 
25% 
 
Per utilitzacions (packs) superiors a 50 hores/any, gaudiran d’una reducció 
del 25% de la quota. 
 
Per a entrenaments i partits amb mig camp (Futbol 7) la tarifa serà d’un 
50% en els Camps de futbol Municipal, el Molí i camp de futbol de les pistes 
d’atletisme. 
 

3.-  UTILITZACIÓ DE LES PISTES D'ATLETISME.    
        

3.1.-     
       Gener   Setemb.13 

/agost 13 /agost 14 
Quota individual d’entrada: 

- Menors de 14 anys, federats i pensionistes 2,50 €/dia 2,50 €/dia  
- Majors de 14 anys 3,50 €/dia 3,50 €/dia 

           
 

3.2.-  
 
 Gener/ 

agost 13 
Setembre 

13/ 
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agost 14 
- Competicions atlètiques mitja jornada 175,00 €  175,00 €  
- Competicions atlètiques jornada 
complerta 320,00 €  320,00 €  
- Actes no esportius amb finalitat no 
lucrativa (màx. 8 h.) 1.280,00 €  1.280,00 €  
- Actes no esportius amb finalitat 
lucrativa (màx. 8 h.) 4.600,00 €  4.600,00 €  

  
B) INSTAL·LACIONS CULTURALS (Teatre Municipal i Casa Cultura) 
 
B.1) Teatre Municipal 
 
Sala Gran 
 
El mínim per a la utilització serà de 4 hores i 4  tècnics. 
 
Preu/hora/tècnic.....32,00 € 
 
Sala d’assaig 
 
Amb un mínim de 4 hores, sense personal......................... 100,00 € 
A partir de 4 hores, per hora,sense personal......................   25,00 € 
 
 
 
B.2) Casa de la Cultura 
 

 Sala d’exposicions Biblioteca 30,00 €/dia 
 Sala polivalent 50,00 €/sessió 
 Altres sales de la Biblioteca Municipal (Espai 1, Espai 2, Espai 3 i 

Aula-taller).  
 

1 hora                               10 € 
2 hores                             15 € 
Sessions fins a 4 h.        30 € 

 
Aquestes altres sales es posaran a disposició d’entitats i 
particulars sempre i quan les necessitats de la biblioteca ho 
permetin. 

 
 Aules escola d’adults 80,00 €/sessió 
 Bucs d’assaig:  
 1 hora    8 € 
 Abonament 10 hores   72 € 
 Abonament 20 hores 136 € 

 
Exempcions, bonificacions i reduccions:     
        
 Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i figura en el Registre 

Municipal d'Entitats de Lloret de Mar. Exempt. 
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 Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i no figura en el Registre 
Municipal d'Entitats de Lloret de Mar. Bonificació del 50% 
 
Pel teatre aquestes exempcions queden limitades a una utilització per 
any.  

 
Normés de gestió:       
        
 Els dissabtes, diumenges i festius tindran un recàrrec del 20 %, excepte 

pel teatre  municipal. 
 Les entitats i associacions no lucratives que facin pagar entrada  per 

accedir a les activitats organitzades, no se’ls aplicarà la quota reduïda 
del servei de cessió d’espais sinó la que s’aplica als particulars o 
empreses. 

 La sessió equival a 4 hores o fracció.  
 
C.- ALTRES INSTAL·LACIONS 
 
     a) Celebració de matrimonis civils 200,00 € 

b) Utilització de sala de plens, aules i espais dels 
centres d’educació primària o altres instal·lacions 
municipals. 80,00 €/sessió 

a) Utilització d’espai per a la instal·lació d’equips 
remisors a la caseta Roca Grossa II. 500,00 €/any 

 
Cada  sessió equival a 4 hores o fracció 

 
Exempcions, bonificacions i reduccions:     
        
 Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i figura en el Registre 

Municipal d'Entitats de Lloret de Mar. Exempt. 
 Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i no figura en el Registre 

Municipal d'Entitats de Lloret de Mar. Bonificació del 50% 
 
 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. 

 
Es delega a cadascuna de les regidories la signatura d’aquests convenis, 

donant compte a la Junta de Govern Local . 


