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ORDENANÇA FISCAL NUM. 1 
 
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
 
CAPÍTOL I.- PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 1. NATURALESA DE L'ORDENANÇA 
 
1. La present Ordenança Fiscal General conté les normes comunes, que són 

considerades part integrant de les Ordenances Fiscals específiques, reguladores de 
cada tribut i sense perjudici de les Lleis Bàsiques de l’Estat previstes 
constitucionalment, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 

 
2. El seu fonament legal és el previst en l'article 4, 5 i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 

article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya  i 12 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.  
 

3. Les referències normatives fetes a la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributaria, la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals  i 
el Real Decreto 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació s’entendran fetes a les disposicions contingudes a la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, al Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i  al Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. 

 
Article 2. DRET SUPLETORI  
 
 1. El dret supletori a la present Ordenança està constituït per les següents normes: 
 

1.1. La Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d'abril de 1.985, el 
RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i disposicions 
que les desenvolupen. 

1.2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el marc de l'anterior legislació 
bàsica i  conforme a ella. 

1.3. La Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de Taxes i Preus públics  i la Llei 
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i 
locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic. 

1.4. La  Llei 58/2003, General Tributària,  de 17 de desembre de 2003, la Llei 
47/2003, de 26 de novembre General Pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
2.  Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança les normes 

reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior. 
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Article 3. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

1.  Les Ordenances s'aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de 
residència efectiva i de territorialitat. 
 

2.  Excepte que l'Ordenança específica prevegi una altra data, les Ordenances Fiscals 
entraran en vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província.  

 
Article 4. BENEFICIS FISCALS 

 
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'interpretaran en sentit restrictiu. 
2. Quan en les respectives Ordenances es declari algú amb dret a exempció o 

bonificació, aquest benefici no empara les persones que, sigui quina sigui la seva 
relació amb l'exempt, tinguin personalitat pròpia i independent i no tinguin 
reconeguda per llei l'exempció o bonificació. 

3. Per tal de poder gaudir de qualsevol benefici fiscal potestativament establert per 
l’Ajuntament en una ordenança fiscal (és a dir, que no sigui d’obligatòria aplicació 
per previsió expressa de la llei), és necessari no tenir cap deute pendent amb 
l’Ajuntament per qualsevol concepte, entenent com a deutes pendents aquells 
que es trobin en període executiu de pagament, havent adquirit fermesa la 
corresponent liquidació. 

 
CAPÍTOL II.- OBLIGATS TRIBUTARIS 
 
Article 5. OBLIGATS AL PAGAMENT 
 

1.  Són obligats tributaris els previstos l’article 35 de la Llei General Tributària. 
2.  Són subjectes passius el contribuent i el substitut del contribuent que hauran de 

complir  l’obligació tributària principal i les obligacions formals inherents a la 
mateixa. 

3.   Són responsables tributaris els tipificats als articles 41 a 43 de la Llei General 
Tributària 

 
Article 6. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES   
 
 L’obligat tributari ha de complir les obligacions tributàries previstes als articles 19 a 
29 de la Llei General Tributària: l’obligació tributària principal que té per objecte el 
pagament de la quota tributària, l’obligació de realitzar pagaments a compte, les 
obligacions entre particulars resultants del tribut, les obligacions tributàries accessòries 
i les obligacions tributàries formals. 
 
Article 7. RESPONSABLES SUBSIDIARIS 
 
Són responsables subsidiaris els regulats a l’art 43 de la Llei General Tributària i el 
procediment s’estableix als articles 174 i 176 de la mateixa. 
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Article 8. RESPONSABLES SOLIDARIS 
 
Són responsables solidaris els regulats a l’art 42 de la Llei General Tributària i el 
procediment s’estableix als articles 174 i 175 de la mateixa. 
 
Article 9. RESPONSABLES PER ADQUISICIÓ D'EXPLOTACIONS O ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
 
 Els deutes tributaris, liquidats o pendents de liquidar,  i  les responsabilitats 
derivades de l'exercici d'explotacions i activitats econòmiques, seran exigibles  
solidàriament,  a qui  succeeixi per qualsevol causa en la titularitat o exercici de 
l'activitat. 
      
 El futur adquirent podrà sol·licitar a l’Ajuntament, prèvia autorització del titular actual, 
certificació detallada dels deutes, sancions i responsabilitats tributàries derivades de 
l’exercici de l’activitat. L’Ajuntament expedirà l’esmentat certificat en el termini de tres 
mesos amb expressió dels deutes, sancions i responsabilitats. Els deutes, sancions i 
responsabilitats contingudes  al certificat seran responsabilitat de l’adquirent. No es 
derivarà responsabilitat en el cas que  el contingut del certificat fos negatiu o no es 
facilités en el termini de  tres mesos. 
 
Article 10. SUCCESSORS DEL DEUTE TRIBUTARI 
 
 S'atendrà al que disposen els art 39 i 40 de la Llei General Tributària  i el 
procediment que es regula a l’article 177 de la mateixa. 
 
Article 11. REPRESENTANTS 
 
  Els obligats tributaris podran actuar per mitjà de representant, amb el que 
s'entendran les successives actuacions administratives, si no es fa manifestació en 
contra. El representant haurà d'acreditar la representació amb poder suficient segons 
estableixen els articles 45, 46 i 47 de la Llei General Tributària.  
 
Article 12. DOMICILI FISCAL   
 

1.  Els  obligats tributaris han de declarar el seu domicili tributari. Tots els particulars, 
empreses, entitats, comunitats, associacions i qualsevol classe d’obligats tributaris, 
hauran de posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol canvi de domicili i de 
variació de les seves dades de localització mitjançant una declaració expressa. 
Aquest canvi d’adreça no tindrà efectes davant d’aquesta administració local 
tributària fins que no es compleixi amb aquest deure de comunicació. A tots els 
efectes s'estimarà subsistent l'últim domicili consignat per aquells, en qualsevol 
document de naturalesa tributària, mentre que no donin coneixement d'altre 
domicili a l'Ajuntament o aquest no ho rectifiqui  mitjançant la comprovació 
pertinent. 

2.  El canvi de domicili declarat amb d’altres efectes administratius no substitueix la 
declaració tributària expressa de canvi de domicili fiscal. 

3.  Els obligats tributaris que visquin fora del municipi hauran de declarar un domicili 
per notificacions en els terme municipal, i, si no ho han fet, s’entén que és vàlida 
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la notificació feta a qualsevol dels seus establiments, finques, o lloc on s’hagi 
produït el fet imposable. 

4.  Els obligats tributaris que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural vindran obligats a designar un representant amb domicili en el 
municipi.  

5.  Les persones jurídiques residents a l'estranger que desenvolupin activitats en el 
municipi tindran el seu domicili fiscal en el lloc on radiqui l'efectiva gestió 
administrativa i la direcció dels seus negocis. 

6.  Quan no es pugui determinar el domicili fiscal d’acord amb els criteris anteriors i 
en defecte de regulació, aquest es determinarà atenent al que disposa l’article 48 
de la Llei General Tributària. 

 
CAPÍTOL III.- GESTIÓ 
 
Article 13. EL FET IMPOSABLE 
 
 Constituirà el fet imposable, la realització del qual origina el naixement de l'obligació 
tributària,   algun dels següents supòsits: 
 
1. En les taxes, la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, 

així com la prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa 
de competència local que es refereixi al subjecte passiu, l'afecti o el beneficiï de 
manera particular, i, en tot cas, quan concorrin les circumstàncies següents: 

a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquests  
efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció  per part dels 
administrats: 

Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 

Quan els bens, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida    
privada o social del sol·licitant. 

b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la reserva a 
favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 

S’entendrà que els serveis es presten o les activitats es realitzen en règim de dret 
públic quan es portin a terme  mitjançant qualsevol de les formes previstes a la 
legislació administrativa per a la gestió del servei públic i la seva titularitat 
correspongui a l’Ajuntament. 

 
2. En les contribucions especials, l'obtenció per al subjecte passiu d'un benefici o d'un 

augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres 
públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local. 

 
3. En els impostos, l'específic que expressament prevegi cada Ordenança Fiscal o la 

norma en què es fonamenta. 
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4.  En els preus públics, les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la 
prestació de serveis o realització d’activitats de competència de l’entitat local sempre 
que no concorrin les circumstàncies establertes a l’apartat 1 del present article. 

      
Article 14. DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES 
 

L'Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per a 
determinar-ne la base imposable dintre dels següents règims: 
 
  a) Estimació directa. 
  b) Estimació objectiva. 
  c) Estimació indirecta. 
 
 Article 15. ESTIMACIÓ DIRECTA 
 
 La determinació de les bases en règim d'estimació directe podrà utilitzar-se pel 
contribuent i per l'Administració i s'aplicarà mitjançant declaracions o documents 
presentats  o les dades consignades en els llibres i registres comprovats 
administrativament i els demés documents, justificants i dades que tinguin relació amb 
els elements de l’obligació tributària. 
 
Article 16. ESTIMACIÓ OBJECTIVA 
 
1. Aquest mètode s'utilitzarà per a la determinació de la base imposable mitjançant 

l’aplicació de les magnituds, índexs, mòduls o altres previstes en l’Ordenança Fiscal 
corresponent. 

2. Les referències a les categories de vies públiques o de zones en determinades 
Ordenances  seran d'aplicació d'acord amb la classificació aprovada i que es 
considerarà com annex d'aquesta Ordenança. Els carrers que no figurin a la 
classificació seran considerats com de resta de terme. 

3. L'estimació objectiva es podrà practicar mitjançant acords de col·laboració  amb 
agrupacions de contribuents. 

 
 Article 17. ESTIMACIÓ INDIRECTA 
 

S’aplicarà quan l’Ajuntament no disposi de les dades necessàries per a la determinació 
completa de la base imposable com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades 
a l’article 53 de la Llei General Tributària.  
 
Article 18. BASE LIQUIDABLE 
 

La base liquidables és la magnitud resultant de practicar, en el seu cas, en la base 
imposable les reduccions establertes a les presents Ordenances Fiscals.  
 
Article 19. TIPUS DE GRAVAMEN 
 
 És la xifra, coeficient o percentatge que s’aplica a la base liquidable per obtenir com 
a resultat la quota íntegra.  
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 Els tipus de gravamen poden ser específics o percentuals, i hauran s’aplicar-se segons 
disposi la llei pròpia de cara tribut i les ordenances fiscals a cada unitat, conjunt d’unitats 
o trams de la base liquidable. 
 
 El conjunt de tipus de gravamen aplicables a les diferents unitats o trams de la base 
liquidable en un tribut es denomina tarifa. 
 
 L’ordenança fiscal de cada tribut a llei podrà preveure l’aplicació d’un tipus zero, així 
com de tipus reduïts o bonificats, d’acord amb la legislació vigent. 
 
Article 20. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
 La quota tributària podrà determinar-se en funció del tipus de gravamen aplicable, 
segons  quantitat fixa assenyalada a l'efecte en les Ordenances respectives, o bé 
conjuntament per ambdós procediments. 
 
 Respecte a la quota íntegra, la quota líquida i la quota diferencial s’atendrà al que 
disposa l’article 56 de la Llei General Tributària. 
 
Article 21. DEUTE TRIBUTARI 
 
1. El deute tributari estarà constituït essencialment per la quota, que anirà a càrrec del 

subjecte passiu, fixada d'acord amb la corresponent Ordenança Fiscal. 
 
2. Formaran també part, si s'escau, del deute tributari: 
 

a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes. 
b) Els recàrrecs per declaració extemporània. 
c) L'interès de demora  
d) Els recàrrecs del període executiu. 

 
Article 22. PROCEDIMENT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

 INICI 
  La gestió tributària s'iniciarà: 
 

a) Per autoliquidació, per una comunicació de dades o per qualsevulla altra tipus de 
declaració.  

b) Per una sol·licitud de l’obligat tributari, d’acord amb el que preveu l’article 98 de 
la Llei General Tributària. 

c)   D’ofici per l’Ajuntament.  
DECLARACIÓ 

 
1. Tindrà la consideració de declaració tributària qualsevol document  mitjançant el qual 

es manifesti o reconegui davant l'Administració municipal la realització de qualsevol 
fet rellevant per a l’aplicació dels tributs. 

 
2. La presentació d'una declaració no implica l'acceptació o reconeixement per l’obligat 

tributari de la procedència de l’obligació tributària 
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3. Les Ordenances Fiscals podran determinar els supòsits en que sigui admissible la 

declaració verbal  o la realitzada mitjançant qualsevol altre acte de manifestació de 
coneixement.  

 
4. L'Administració municipal pot reclamar declaracions, ampliació d’aquestes, i 

subsanació dels defectes advertits, quan siguin necessaris per a la liquidació del 
tribut i de la seva comprovació, així com la informació suplementària procedent.  

 
CONSULTES 

  
  Els subjectes passius i altres obligats al pagament poden formular a l'Administració 
municipal consultes degudament documentades en relació al règim, la classificació o la 
qualificació tributària que en cada  cas els correspongui. El procediment i  responsabilitat 
que deriva de les consultes es regula a l'art. 88 de la Llei General Tributària. 
 

 RECTIFICACIONS I REVISIONS 
 
1. L'Administració municipal podrà rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància 

de part, els errors materials o de fet i els aritmètics, comesos en el procediment de 
gestió tributària, sempre i quan no hagin  transcorregut quatre anys des que es dictà 
l'acte administratiu que es pretén rectificar. 

2. Respecte als procediments especials de revisió dels actes dictats en matèria de gestió 
tributària actuarà d'acord a l'art 110 de la Llei 7/85, Llei de Bases de Règim Local, i 
art 14 de la el RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 

 
Article 23.  DEUTES DE VENCIMENT PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ COL.LECTIVA  
 
1. Seran objecte de notificació col·lectiva els deutes de venciment periòdic en què per 

la seva naturalesa es produeixi continuïtat del fet imposable. 
2. Hauran de contenir, ultra les dades específiques que cada un d'ells requereixi, els  

elements del deute d'acord a l'art 102 de la Llei General Tributària. 
3. Per als rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons 

corresponents i es sotmetran a l'aprovació de l'Alcalde, o de la Junta de Govern Local 
si ho té delegat. 

 
   En l'acord d'aprovació es fixarà l'inici dels terminis de pagament en període 

voluntari. En cap cas serà inferior a dos mesos. 
 
4. Es podrà presentar, davant l'Alcaldia o la Junta de Govern Local, recurs de reposició 

previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la seva  
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

 
5. L'exposició al públic dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, amb 

els requisits legals establerts en  l’art. 24 del RD 939/2005, del Reglament General 
de Recaptació, tindrà tots els efectes propis de la notificació. 

 
6. Les altes presentades pels interessats, o descobertes per la inspecció municipal, 

tindran efecte des de la data en què neixi l'obligació de contribuir i seran incorporades 
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al padró del període següent; al mateix temps, es produirà la liquidació del períodes 
intermedis que no hagin prescrit.  

 
7. Les baixes presentades hauran de ser formulades pels subjectes passius i  seran 

comprovades per la inspecció i si aquesta dóna el seu informe favorable, tindran 
efecte a partir del període següent al que foren presentades.  

 
Article 24. ACORDS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA FISCAL   
 
 D’acord amb els art 52 i 92 de la LGT i en relació amb  l’Ordre de 28 de juliol de 
1972, així com el que disposa l’article 27 de Text Refós d’Hisendes Locals, aprovat per 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  es regulen els acords de col·laboració en 
matèria fiscal. 
 
1. SUBJECTES. Els acords podran establir-se amb subjectes passius individuals o amb 

agrupacions de contribuents legalment constituïdes,  sempre que aportin 
apoderament suficient. 

 
2.  ELS ACORDS DE CO·LABORACIÓ INDIVIDUALS amb una persona física o jurídica 

podrà establir-se tant si es tracta de contribuent com de substitut, sempre que no 
tingui pendent cap deute amb la Recaptació Municipal en període executiu. 

 
3. ELS ACORDS DE CO·LABORACIÓ COL.LECTIUS amb agrupacions de contribuents 

tindran per objecte la fixació d'una xifra global que,  de comú acord, es detallarà en 
quotes individuals entre els obligats al pagament. 

  
 Els contribuents agrupats en un acord de col·laboració assumeixen, solidària-
ment, l'obligació de cobrir els dèficits que es produeixin al venciment de cada període 
de pagament, si algun dels socis que no ha renunciat al conveni  deixa d’ ingressar la 
seva quota individual. 
 
 El  repartiment complementari serà establert en cada cas per l'Administració 
Municipal i serà proporcional a les respectives quotes convingudes per cada 
contribuent obligat. 

 
Serà potestatiu pels contribuents acollir-se o no  al règim especial de l‘acord de 

col·laboració, i s'entén que ho accepten tots els qui trobant-se gravats pel mateix 
concepte, no hi renunciïn expressament mitjançant escrit presentat dins els deu dies 
següents a l'adopció de l'acord municipal pel qual s'accepta la petició de col·laboració, 
o bé en cas d’alta en alguna activitat acollida a l’acord, dintre els 15 dies següents a 
la seva declaració d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques 

 
Els qui hagin renunciat no podran ser objecte d’un acord diferent en el mateix 

exercici econòmic i quedaran sotmesos a les normes que estableixi l'Ordenança de 
l'exacció corresponent. 

 
4. CONDICIONS DE L’ACORD DE CO·LABORACIÓ. No podrà tenir una vigència superior 

a dos anys, si bé podrà prorrogar-se  per un any si el subjecte passiu o l'agrupació 
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de contribuents així ho sol·liciten abans de l’últim trimestre, i així ho acorda la Junta 
de Govern Local. 

 
  El nombre de pròrrogues anuals no podrà excedir de dues. 
 
   El preu convingut s'ingressarà en els terminis establerts en les normes 

reguladores de l’acord. 
 

 Les normes de l’acord fixaran els criteris d'assignació i repartiment individual 
de les quotes. 

  
 Per tal de respondre de les obligacions derivades de l’acord es constituirà a la 

Tresoreria Municipal una fiança per l'import de la quarta part del preu convingut. 
 
 Serà facultat de l'Administració Municipal requerir les dades i antecedents que 

es creguin oportuns i de vigilar l'exacte compliment de les normes a què s'hagi de 
sotmetre l'agrupació  i totes les altres funcions relacionades amb l’acord. 

  
Article 25.  CLASSES DE LIQUIDACIÓ. 
 
 Les liquidacions tributàries seran provisionals o definitives. 
 

Tindran la consideració de definitives: a) les practicades en el procediment inspector, 
prèvia comprovació i investigació de la totalitat dels elements de l’obligació tributària, 
llevat  el que disposa l’art 101.4 de la LGT; b) les demés que la normativa tributària 
atorgui aquest caràcter. 
 
 En els altres casos tindran caràcter de provisionals, ja sigui a compte, 
complementàries, caucionals, parcials o totals. 
 
Article 26. NOTIFICACIÓ 
 
  Les liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius d'acord a l'art 102 de 
la Llei General Tributària. 
 

No serà preceptiva la notificació expressa de les liquidacions definitives, sempre i 
quan l'Administració municipal efectuï advertiment d'aquesta peculiaritat al presentador 
de la declaració, document o part d'alta. 
  

Les notificacions defectuoses produiran efecte a partir de la data en què el subjecte 
passiu es doni expressament per notificat, interposi recurs, o efectuï l'ingrés del deute 
tributari.  
 
 La renúncia o desestimació de l'interessat presentats formalment amb anterioritat a 
la concessió o atorgament de l'autorització o la llicència no meritarà  el tribut i, 
conseqüentment, es retornarà d'ofici la quantitat satisfeta. 
 

Article 27. AUTOLIQUIDACIONS  
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1. El sistema d'autoliquidació s'aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesta 
com a conseqüència d'una declaració obligatòria de l’obligat tributari indicadora de 
l'existència d'un supòsit de fet que determina l'obligació de contribuir.  

 
  Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació tributària 

imprescindibles per a practicar la liquidació, s'efectuarà l'ingrés corresponent que 
tindrà el caràcter de liquidació provisional, subjecte a comprovació. 

 
2.  Hauran d'efectuar-se les dites autoliquidacions en els terminis establerts en les 

Ordenances Fiscals específiques de cada tribut. 
 
3.  A les autoliquidacions efectuades fora de l'esmentat termini se’ls aplicarà el que 

disposa l’article 27 de la Llei 58/2003, General Tributària . 
 
4. Als efectes de presentació d'autoliquidació s'utilitzarà obligatòriament el model 

facilitat per l'Administració al qual s'acompanyaran els documents necessaris per a la 
liquidació del tribut. 

 
5. Les autoliquidacions per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys  i en 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, es sol·licitarà amb caràcter 
general, l'últim rebut de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
Article 28. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS 

 
Quan de la resolució d'un expedient resulti un ingrés indegut, l’Oficina de Gestió 
Tributària procedirà a instruir les diligències de devolució d'acord a allò establert en el 
RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions 
i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes 
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs; i en el  RD 520/2005, de 13 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa. 
 
Per procedir a la devolució caldrà aportar el justificant original de l'ingrés corresponent. 
En cas de pèrdua del justificant original de l'ingrés es substituirà aquest per una 
certificació que haurà de sol·licitar la part interessada. 
 
Article 29. BAIXES JUSTIFICADES 
 
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos, procedís 

l’anul·lació, per qualsevol causa, dels valors pendents de cobrament , les oficines 
gestores tramitaran els expedients oportuns per procedir a la baixa de valors. 

2. La recaptació municipal elaborarà els expedients oportuns per a procedir a la baixa 
de valors per prescripció dels ingressos de dret públic en aplicació de la normativa 
pròpia per a cada tipus d’ingrés. 

 
Article 30. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
1. De conformitat amb el que disposen  els articles 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, 

Text refós de la Llei d’Hisendes Locals   i  46 de  la  Llei d'Organització Comarcal  de  
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Catalunya,  l'Ajuntament  podrà   delegar tant a la Comunitat Autònoma com al 
Consell Comarcal com a altres Entitats Locals en la qual estigui integrada,  llurs 
facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació  i  revisió,  sens  perjudici  de  les 
delegacions i altres fórmules de col·laboració que pot també establir amb d'altres 
administracions públiques. 

           
2. Correspon al Ple adoptar l'acord de delegació, que  haurà  de fixar l'abast i contingut 

d'aquest. 
           
3. Acceptada la delegació per  part de l'ens  supramunicipal delegat  es  farà   pública,  

mitjançant   edictes  que   es publicaran en  el  B.O.P.  i  en  D.O.G.C.,  per  a  general  
coneixement. 

 
CAPITOL IV - INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
           
Article 31.- INSPECCIÓ MUNICIPAL  
           
 Constitueixen la inspecció tributària d'aquest  Ajuntament els òrgans  de  
l'Administració  Municipal o  d'altre  ens supramunicipal al qual s'hagi  delegat aquesta 
facultat,  que tenen  encomanada  la  funció de  comprovar la situació tributària dels 
distints subjectes passius i altres  obligats tributaris amb la finalitat de verificar el 
compliment exacte de les seves  obligacions i deures  vers la Hisenda  Pública municipal,  
procedint,  si  s'escau,  a  la   regularització  corresponent.  
                     
Article 32.-  FUNCIONS DE LA INSPECCIÓ  
       
 Correspon a la Inspecció tributària municipal les funcions regulades a  l’article 141 de 
la Llei 58/2003, General Tributària. 
 
Article 33.- CLASSES D'ACTUACIONS  
           
Les actuacions inspectores podran ésser: 
           
     a) De comprovació i investigació 
     b) D'obtenció d'informació amb transcendència tributària 
     c) De valoració  
     d) D'informe i assessorament 
       
Article 34.- LIQUIDACIONS TRIBUTARIES DERIVADES DE LES ACTES 
D'INSPECCIÓ 
           
1. Correspondrà  a l'Òrgan  municipal competent  dictar  els  actes   administratius   de   

liquidació   tributària    que   procedeixin com  a  conseqüència de  les  actuacions  de  
la  inspecció. 

2. Els recursos de reposició que procedeixin es presentaran davant l'Òrgan que ha dictat 
l'acte,  de conformitat amb  el   que disposa  l'article 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals  

           
Article 35.- ACTES I DOCUMENTS 
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     La Junta de Govern Local o  l'ens supramunicipal delegat  establirà  els models  
d'actes  i  altres  documents necessaris per a la inspecció tributària municipal. 
                     
Article 36.- ENTRADA I RECONEIXEMENT DE FINQUES 
           
      Correspondrà a l'Alcalde o President de l'ens supramunicipal delegat expedir i  signar 
l'autorització escrita  a què  es  refereix l'apartat 2 de l'article  39 del Reglament  General  
d'Inspecció Tributària. 
                     
Article 37.- PLANS D'INSPECCIÓ        
    
 1. La Junta de Govern Local, dins l'àmbit de les seves competències, o si s'escau, l'ens 

supramunicipal delegat, podrà planificar la inspecció tributària d'aquest municipi, 
sense perjudici de les  fórmules  de  col·laboració  que,  de  conformitat  amb la 
normativa vigent, puguin  establir-se amb l'Administració de l'Estat, de la Generalitat 
o d'altres   Administracions  Tributàries. 

           
2. Correspondrà a  la Junta de Govern Local l'aprovació dels  plans municipals d'inspecció  

i d'altres fórmules de col·laboració que puguin establir-se.          
           
Article 38.- REMISSIÓ NORMATIVA 
           
 Les  funcions,   facultats,   actuacions, procediments   i documentació   de   la   
inspecció   tributària municipal, s'ajustarà al que estableix la  Llei General Tributària,  el 
Reglament General de la Inspecció de Tributs i les altres  normes que  resultin  
d'aplicació,  dins   l'àmbit  de  les   seves competències. 
 
Article 39 .- INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I SANCIONS 

 
Es consideren infraccions tributàries les previstes a l’article 183 de la Llei General 

Tributària, i es classificaran com a lleus, greus o molt greus d’acord amb el que disposen, 
en cada cas, els articles 191 a 206 de la Llei General Tributària i seran d’aplicació les 
quanties i percentatges establerts en els articles citats de Llei General Tributària 
 
 
Article 40 .- PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
 El procediment sancionador en matèria tributària es regularà d’acord a les normes 
establertes al capítol IV de la Llei General Tributària i la norma reglamentària dictada 
per al seu desenvolupament i, en el seu defecte, per les normes reguladores del 
procediment sancionador en matèria administrativa. 
 
 
1. Les actuacions derivades de les funcions assenyalades a l’article 32 d’aquesta 

ordenança es realitzaran pels funcionaris que ocupin llocs de treball en la Inspecció 
Tributària Local. 
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2. No obstant això, actuacions merament preparatòries o de comprovació  o prova de 
fets o circumstàncies amb  transcendència  tributària podran encarregar-se  a 
empreses de Serveis, els empleats de les quals no ostentin la condició de funcionaris. 

3. Els funcionaris de la Inspecció Tributària Local, en l’exercici de les funcions 
inspectores, seran considerats agents de l’autoritat, als efectes de la responsabilitat 
administrativa i penal de qui ofereixi resistència o cometi atemptat o desacatament 
contra ells, de fet o de paraula, en els actes de servei o amb motiu d’aquests. 

4. Les autoritats, qualsevol que sigui la seva naturalesa, i aquells qui en general 
exerceixin les funcions públiques, hauran de prestar als funcionaris i altra personal 
de la Inspecció Tributària Local, a la seva petició, el suport, concurs, auxili i protecció 
que els calgui. 

5. L’Alcaldia-Presidència proveirà al personal inspector d’un carnet o una altra 
identificació que l’acrediti per al desenvolupament del seu lloc de treball. 

6. Els empleats públics adscrits a la Inspecció Tributària Local hauran de guardar 
reserva rigorosa i observar estricte secret respecte als assumptes que coneguin per 
raó del seu càrrec, actuant amb la més exquisida cortesia i consideració respecte als 
interessats i al públic en general. 

  
               CAPITOL V. - RECAPTACIÓ 
 
       Secció 1a.- NORMES GENERALS 
              
Article 41.- DISPOSICIÓ GENERAL 
            

La gestió recaptatòria consisteix en  l'exercici de  la funció  administrativa  
encaminada  al cobrament dels deutes i sancions tributàries i demés recursos de 
naturalesa pública que hagin de satisfer els obligats al pagament. 
 
Article 42.- RÈGIM LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA 
           
       La recaptació municipal es regirà : 
           
a) Per la Llei General Tributària  i altres lleis de  l'Estat reguladores de  la matèria,  així 

com  per les  disposicions dictades pel seu desenvolupament 
b) Per les normes que regulen cada tribut i altres  ingressos  de dret públic 
c) Pel  RD 939/2005, Reglament General de Recaptació 
d) Pel present Capítol d'aquesta Ordenança General. 
            
Article 43.- PERÍODES DE RECAPTACIÓ 
           
 1. La recaptació es realitzarà en: 
 
        a) Període voluntari 
           b) Període executiu 
           
 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. 
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 3. En període executiu, la  recaptació s'efectuarà mitjançant el pagament o compliment 
espontani de l’obligat tributari o, en el seu defecte, per  via de constrenyiment . 

           
Article 44.- ATRIBUCIONS 
           
1. S'atribueix a l'Ajuntament la gestió recaptatòria tant  en període voluntari  com en  

executiu, sense perjudici de les delegacions que es puguin  efectuar al Consell  
Comarcal o a  la Diputació provincial o a un altre ens supramunicipal. 

2. Correspon a l'Alcalde la superior direcció de la recaptació municipal sense perjudici 
de la delegació que es pugui efectuar a la Junta de Govern Local. 

3. Correspon a  la Tresoreria municipal  la prefectura  dels serveis recaptadors, en els 
termes establerts en  l'article  5è., apartat  3,  del  Reial  Decret  1174/1987,  de  18  
de setembre. 

4. Prèvia sol·licitud del  President de  la Corporació,  les actuacions que hagin  d'efectuar-
se fora  del territori  del  respectiu ens  local  en  relació  a  la  recaptació,  seran 
practicades pels Òrgans competents  de la Generalitat,  quan  hagin de realitzar-se a 
Catalunya, i pels Òrgans  competents  de l'Estat  quan  hagin  de  realitzar-se  fora  
de  l'àmbit   territorial de la Comunitat Autònoma, excepte els casos legalment 
establerts. 

5. El President  de la Corporació  podrà sol·licitar de  les  autoritats governatives 
protecció i auxili, quan ho consideri  necessari,  per al normal exercici de les facultats  
recaptadores. 

          
         Secció 2a. MITJANS DE PAGAMENT           
           
Article 45.- MITJANS DE PAGAMENT 
           
1. El  pagament  dels deutes  tributaris  s'haurà de realitzar en efectiu. 
           
2. Excepcionalment,  quan  així  ho  disposin  les   normes reguladores de  l'exacció,  es  

pagaran  mitjançant  efectes timbrats   que   expedeixi   la   Corporació.   Només   
quan expressament  es  disposi  per  Llei  podran  admetre's  els pagaments en 
espècie. 

           
Article 46.- MITJANS DE PAGAMENT EN EFECTIU      
 
1. Els  pagaments dels  deutes  tributaris que  s'hagin  de realitzar en  efectiu, es  faran  

en algun  dels  següents  mitjans: 
           
    a) Diners de curs legal. 
    b) Xec. 
    c) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat i que  autoritzi l'Alcaldia per 

decret. 
 
2. Quan el pagament es realitzi a través d'Entitats de Dipòsit que ofereixen el servei de 
Caixa el procediment a seguir serà l’assenyalat a l'art 16 del RD  939/2005, Reglament 
General de Recaptació. 
 
3. Quan el pagament es realitzi a través d'Entitats Col·laboradores el procediment a 
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seguir serà l’assenyalat a l'art 19 de l'esmentat R.D.  
4. Llevat dels  diners de curs  legal i els  xecs, l'ús  dels quals pot ser simultani per a 

satisfer un mateix deute, no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de 
pagament; elegit un dels admesos, l'import d'aquest ha de  correspondre al total del 
deute. 

                  
Article 47.- XECS  
           

1. Es podran  utilitzar els xecs  com a  mitjà de  pagament  dels deutes  en  les 
condicions  establertes en el  vigent Reglament General de Recaptació  o normes 
complementàries  i subsidiàries. 

2. A més dels requisits exigits per la legislació mercantil, el xec haurà de reunir els 
següents requisits: 

a) Ser nominatiu i creuat a favor de l'Ajuntament. 
b) Estar datat en el mateix dia o com a màxim dos dies abans al de l'entrega. 
c) Estar conformat o certificat per l'ens bancari 
d) El nom o raó social del lliurador que s'expressarà sota la firma amb claredat. 

 
3. El xec alliberarà del deute pendent d'acord a allò establert en l'art 35 del RD 

939/2005, Reglament General de Recaptació. 

Article 48.- MITJANS DE PAGAMENT EN EFECTES TIMBRATS 
 
 Tindran la condició d’efectes timbrats els regulats en article 39 del RD 939/2005, de 
29 de juliol. 
       
Article 49.- JUSTIFICANTS DE PAGAMENT 
           
1. El qui pagui un deute municipal tindrà dret  a què se  li  lliuri un justificant del 

pagament realitzat. 
           
2. Els tipus i els requisits que han de tenir els  justificants  de pagaments  seran els  que 

determina  el   Reglament General de Recaptació vigent, sens    perjudici que 
l'Administració  municipal,  dins l'àmbit de les seves competències, pugui establir-ne 
d'altres. 

 
3. Els ingressos es realitzaran segons la modalitat establerta i en els dies i hores 

assenyalats. 
 
  En el cas  que el deutor o persona que vulgui realitzar el pagament del deute es 

persona en el lloc de cobrament i per qualsevol circumstància el rebut no hi fos, però 
aparegués  en les llistes cobratòries, s'admetrà el pagament i s'expedirà justificant 
de pagament per part del Cap de l'Oficina Recaptadora. 

                     
Article 50.- GARANTIES DEL PAGAMENT 
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     Els  crèdits  en favor  de  la Hisenda  municipal  estan  garantits  en  la  forma  que  
es  determina  en  la   Llei Reguladora  de  les   Hisendes  Locals,   la  Llei   General  
Pressupostària, la  Llei  General Tributària,  el  Reglament General de Recaptació i les 
altres normes aplicables. 
 
        Secció 3era.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT 
          
Article 51.- NORMES GENERALS 
 
1. L’Ajuntament, a sol·licitud dels obligats al pagament, podrà ajornar o fraccionar el 

pagament dels deutes en els termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei general 
tributària. 

2. Es podran ajornar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de 
l’Ajuntament sempre i quan el seu import sigui igual o superior a 100,00 euros. Per 
sota d’aquest import només es concedirà l’ajornament, amb caràcter excepcional, si 
per part de l’Ajuntament es considera discrecionalment que és l'única forma 
d’efectuar el cobrament. 

3. Les quanties ajornables, excepte el recàrrec d’apremi, meritaran interès de demora 
excepte en el cas que la garantia de l’ajornament o fraccionament s’efectuï 
mitjançant aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat 
d’assegurança de caució, en que l’interès de demora exigible serà l’interès legal. 

4. A la sol·licitud de ajornament i fraccionament s’hi farà constar l’ordre de domiciliació 
bancària indicant número de compte del client i les dades identificatives de l’entitat 
de crèdit que ha d’efectuar el càrrec en compte. 

Article 52. COMPETÈNCIES 
 
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.      

 
 
 
Article 53. GARANTIES 
           
1. El  peticionari  de l’ajornament  o  fraccionament  d’un deute haurà  de constituir  

garantia en  la forma  legalment  establerta. 
2. En  casos  molt   qualificats  i  excepcionals,   podrà  adoptar-se acord  motivat  

d’ajornament o  fraccionament  de  deutes,  sense   prestació   de  cap   garantia,   
quan   el sol·licitant  al·legui  i  justifiqui  la  impossibilitat  de  prestar-la, sempre 
que el conjunt dels deutes no excedeixi de l’import previst per l’Estat per a les 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 18 

sol·licituds d’aplaçament o fraccionament de deutes derivades de tributs cedits quina 
gestió recaptatòria correspon a les comunitats autònomes. 

3. La garantia cobrirà el nominal del deute i els interessos i recàrrecs meritats fins 
l’acord de fraccionament, més un 25 % del total del deute. 

4. La garantia s’aportarà en els 30 dies següents a l’acord d’ajornament o  
fraccionament per part de l'Ajuntament. En cas de no aportar-se quedarà sense 
efectes l’acord de concessió. 

5. El càlcul d’interessos s’efectuarà d’acord al que estableix en l'art 53 del RD 
939/2005.               

Article 54. EFECTES DE LA MANCA DE PAGAMENT 
 
 La falta de pagament en els terminis  establerts produeix el que disposa l'art 54 del 
RD 939/2005. 
 
        Secció 4arta.- ALTRES FORMES D'EXTINCIÓ DELS DEUTES 
 
 Article 55. ALTRES FORMES D'EXTINCIÓ DELS DEUTES 
 
1. Els deutes tributaris pendents en la Recaptació Municipal s’extingiran en els supòsits 

de prescripció, compensació, condonació i insolvència, regulats en els art. 66 a 76 de 
la Llei General Tributària i en el Capítol I del Títol II del RD 939/2005, Reglament 
General de Recaptació. 

            
2. Correspondrà  a la Junta de Govern Local autoritzar la compensació, prescripció, 

condonació i insolvència de  deutes  a favor  de  la Corporació  que  es trobin en fase 
de recaptació, tant voluntària com executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del 
deutor. 

         
      Secció 5ena.- RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI 
                     
Article 56. FORMES D'INGRÉS EN VOLUNTÀRIA 
           
1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s'haurà de realitzar en efectiu 

mitjançant en algun dels següents mitjans:  

a) Diners de curs legal 
b) Xec conformat 
c) Transferència entitats financeres.  
d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d'estalvis, mitjançant 

domiciliació bancària 
e) Gir postal o telegràfic.  
f) Mitjançant Internet.  
g) Targeta de crèdit o dèbit degudament autoritzada.  

2. Amb caràcter general el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores o altres 
mitjans tècnics  que es ressenyaran en el document de notificació tramès al domicili 
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del subjecte passiu; aquest document serà apte i suficient per a permetre l’ ingrés 
en entitats col·laboradores o per Internet.   

3. En el cas de tributs i preus públics periòdics, el document del deute, informatiu, que 
pot ser utilitzat com a document de pagament, es trametrà per correu ordinari, sense 
justificant de recepció, ja que no és preceptiu poder-ne acreditar la recepció per part 
del subjecte passiu.  

4. Com a sistema excepcional d'ingrés a la Hisenda municipal i només en aquells casos 
en què existeixin provades dificultats en l’expedició de l’oportú document cobratori 
per part de l’Ajuntament els contribuents podran utilitzar les transferències 
bancàries, modalitat que s'ajustarà a les següents condicions:  

a) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els bancs, les 
caixes d'estalvis o els banquers que figurin degudament inscrits en el Registre 
corresponent, pel seu abonament al compte corrent que assenyali l'Administració 
de recaptació.  

b) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però 
haurà d'expressar-se el concepte o conceptes concrets als quals l'ingrés 
correspongui. 

c) Simultàniament a l'ordre de transferència, els contribuents enviaran al servei de 
Recaptació municipal o de l'ens delegat, les declaracions que calguin o la còpia de 
la liquidació notificada, o la referència del rebut o rebuts que correspongui, amb 
la data de la transferència, el seu import i, l'entitat bancària utilitzada per a 
l'operació, o s'adjuntarà fotocòpia del resguard justificatiu expedit per l'entitat 
financera mandatària. La tramesa de l'esmentada documentació es realitzarà per 
correu administratiu o en altres formes admeses per la Llei de procediment 
administratiu.  

d) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els 
efectes, a partir de la data en què siguin abonats en el compte a què al·ludeix 
l'apartat b), sempre que el contribuent s'hagi ajustat a les presents condicions i 
es verifiqui l'ordre de transferència dintre del termini voluntari de pagament.  

e) L'Administració municipal, una vegada rebut l'import de la transferència i la 
documentació a la qual es refereix l'apartat d), tornarà al contribuent la declaració 
amb la diligència de pagament o l'exemplar de la notificació amb el document 
acreditatiu del seu pagament, en què s'hi farà constar que s'ha realitzat per 
transferència bancària.  

f) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel 
principal del deute, no queda eximit del recàrrec, sancions i interessos en què 
hagi pogut incórrer; l'import d'aquesta transferència es considerarà a compte del 
total a ingressar i es continuarà el procediment executiu per la quantitat que resti 
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pendent. g) L'import en les transferències en què sigui impossible identificar el 
concepte o conceptes tributaris, bé per omissió de les dades establertes o per 
errades, bé per manca de remissió dintre del termini de les corresponents 
declaracions o notificacions, serà tornat al contribuent o a l'entitat expedidora. 

g) Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei de 
transferència o les seves expedicions posteriors aniran a càrrec dels respectius 
contribuents. 

Article 57.- TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES 
          
     Com a sistema  regular d'ingrés a  la Hisenda Municipal  els  contribuents podran 
utilitzar les transferències  bancàries, que  s'ajustarà a les següents condicions: 
           
 a) En els casos  de declaracions-liquidacions tributàries  amb  ingrés immediat, o  en 

les  liquidacions degudament notificades al contribuent  i per l'import  total del deute 
i ingressos derivats de notificacions col·lectiva i venciment periòdic. 

b) Els  mandats  de  transferència  hauran  de  realitzar-se mitjançant els Bancs, les 
Caixes  d'Estalvis o els banquers que figurin degudament inscrits en el Registre 
corresponent, per al  seu abonament  al   compte  corrent   que   assenyali  l'Admi-
nistració recaptatòria. 

c) El mandat  de transferència podrà referir-se a  diversos  conceptes impositius, però 
haurà d'expressar-se el  concepte   o conceptes concrets als quals l'ingrés 
correspongui. 

d)   Simultàniament   a   l'ordre   de   transferència, els contribuents enviaran al servei 
de recaptació municipal o de  l'ens delegat les declaracions que calguin o la còpia de 
la liquidació notificada o  la referència del  rebut o  rebuts que correspongui, 
expressant-hi la data de la transferència, el  seu  import, l'entitat  bancària utilitzada  
per a l'operació, o s'adjuntarà fotocòpia   del resguard justificatiu expedit per l'entitat 
financera mandatària. La  tramesa de l'esmentada documentació es realitzarà per 
correu o  en  altres formes  admeses  per la  Llei  de Procediment Administratiu. 

e) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran  imputats, a tots  els efectes, 
a  partir de la  data en  què  siguin abonats en  el compte a  què al·ludeix l'apartat  
b); sempre que  el contribuent  s'hagi  ajustat a  les  presents  condicions i es  verifiqui 
l'ordre  de transferència  dintre   del termini voluntari de pagament. 

f) L'Administració municipal, una  vegada rebut l'import  de  la  transferència  i  la  
documentació  a  què  es  refereix l'apartat d), tornarà  al contribuent la  declaració 
amb  la  diligència de pagament o l'exemplar de la notificació amb el   document 
acreditatiu del seu pagament, en  el que s'hi  farà constar que s'ha realitzat per 
transferència bancària. 

g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel 
principal del deute, no  queda  eximit  del recàrrec, les  sancions  i  els interessos  en  
què  hagi  pogut  incórrer; l'import  es considerarà a compte del total a ingressar i es 
continuarà el  procediment executiu per  la quantitat que resti pendent. 

h)  L'import  de  les  transferències en què  fos impossible identificar el  concepte  o  
conceptes  tributaris,  bé  per  omissió de les dades establertes o  per error, bé per  
manca de  tramesa  dintre del termini de les corresponents declaracions o 
notificacions, serà tornat al contribuent o a  l'entitat expedidora. 
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i) Les comissions bancàries i totes les altres despeses  que ocasiona  el   servei   de  
transferència,  o  les  seves reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius 
contribuents. 

 
Article 58.- DOMICILIACIONS 
 
1. Per a una  millor gestió  recaptatòria i  alhora un  millor servei  als  contribuents,   

aquests  podran  domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d'Entitats 
Bancàries. 

         
2.  Les  domiciliacions  bancàries  hauran  de  reunir  les  següents condicions: 
 

a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s'escau,  per la  
persona que  voluntàriament es  faci  càrrec del  deute,  quan no  sigui  la mateixa  
obligada  al  pagament. 

b) Els  autoritzants  hauran  de  tenir  plena  capacitat  i competència per  a  
subscriure la  domiciliació  bancària  i l'òrgan recaptatori formularà  el càrrec  sens 
perjudici  de tercers. 

c) S'hauran de formalitzar en  imprès establert per  l'òrgan recaptador,  en  el  qual  
constarà,  com  a  mínim,   la identificació dels autoritzants, el número de compte 
corrent o llibreta d'estalvis i el banc o caixa d'estalvis contra el qual s'autoritza 
carregar el deute o deutes. 

d) La domiciliació bancària s'adreçarà a l'entitat financera autoritzada segons el punt 
anterior i a l'òrgan  recaptatori  corresponent. 

           
3. Llevat que es faci constar  expressament el concepte  i/o el període que s'autoritza, 

s'entendrà  que la domiciliació és vàlida per a tots els deutes i en els successius  
períodes, per temps indefinit. 

           
4. La  domiciliació  podrà ser  revocada  pels  autoritzants mitjançant  escrit  adreçat  a   

l'òrgan  recaptatori  i   a  l'entitat bancària. 
     
Article 59.- GIR POSTAL 
           
1. Els pagaments  en efectiu  poden fer-se, així  mateix, mitjançant gir postal o 

telegràfic. 

2. Els contribuents, al mateix temps que fan la imposició del  gir, han  de  trametre  a  
l'Administració  recaptatòria  la  documentació a què es refereix el pagament.  

3. Els  pagaments efectuats  per gir  postal s'entendran  a tots els efectes realitzats en 
la data en  què el gir s'ha  imposat.   

         Secció 6ena. - RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT  
 
Article 60.- REMISSIÓ NORMATIVA 
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El procediment recaptatori executiu es regirà pel que disposa el capítol V del títol III de 
la Llei General Tributària, pel RD 939/2005, Reglament General de Recaptació i per allò 
establert en aquesta secció 6a.           
                     
Article 61. INICIACIÓ DEL PERÍODE EXECUTIU I PROCEDIMENT DE 
CONSTRENYIMENT 
 
 El període executiu s’inicia en els terminis establerts a l’article 161.1 de la Llei 
58/2003, General Tributària. 
 
 El procediment de constrenyiment s’inicia en els terminis establerts a l’article 167 
de la Llei 58/2003, General Tributària. 
 
Article 62. EFECTES 
 
     L'inici del període executiu produeix els següents efectes que disposa l’article 161.4 
de la Llei 58/2003, General Tributària. 
 
Article 63. TÍTOLS PER A L'EXECUCIÓ 
           
1. Tindran el caràcter de  títols acreditatius del  crèdit, als   efectes   de   despatxar   

l'execució   per   la   via  administrativa de constrenyiment, les   certificacions   de   
descobert   individuals   o col·lectives 

2. Els esmentats títols contindran les dades que  determina el Reglament  General de  
Recaptació i tindran  la  mateixa  força executiva  que la  sentència judicial  per a  
procedir  contra els béns i drets dels deutors. 

 
Article 64. EXPEDICIÓ DELS TÍTOLS 
           
1. Finalitzats  els terminis  d'ingrés en  període  voluntari, s'expediran els títols a què es 

refereix l'article anterior, en els  quals s'inclouran tots  els  deutes a  favor  de  la 
Hisenda municipal que hagin quedat pendents de cobrament. 

2. Correspon a la Intervenció municipal l'expedició de  les certificacions de descobert, a 
proposta de la Recaptació Municipal. 

 
Article 65. PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
           
1.  La  providència  de  constrenyiment  inicia  l'execució  contra el patrimoni del deutor 

en  virtut dels títols a  què   es refereixen els articles anteriors. 
2. L'òrgan competent  per a dictar-la  és la Tresoreria  de  l'ens que hagi assumit les 

facultats de recaptació. 
3. La  providència  de  constrenyiment  es  notificarà  als interessats, d'acord  amb  el  

que  estableix  el  Reglament General de  Recaptació  o les normes  que  el  
substitueixin  o el complementin. Des de la data de notificació es comptaran els 
terminis per impugnar la procedència del procediment d'apremi. 

 
Article 66. INGRÈS EN EL PROCEDIMENT D'APREMI 
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 L'ingrés del deute en el període d'apremi seguirà el mateix procediment i efectes que 
l'ingrés en període voluntari. No obstant això, si el deutor decideix pagar una part del 
deute, aquest serà admès per l'agent recaptador, continuant el procediment per la part 
no ingressada. 
 
Article 67. TERMINIS D'INGRÉS EN EXECUTIVA 
           
El  termini d'ingrés  dels deutes resultants  de  les  liquidacions sotmeses a la via de 
constrenyiment seran  els  següents: 
           
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,  des de la data de recepció de la 

notificació fins  al dia  20 del  mateix  mes o, si  no fos hàbil,  fins  l'immediat hàbil 
posterior. 

b) Les notificades entre els  dies 16 i  últim de cada  mes, des de la data de recepció de 
la notificació fins al dia 5 del mes següent, o immediat hàbil posterior. 

Article 68. CÀLCUL DE RECÀRREC, INTERESSOS I COSTOS 
           
     El recàrrec de  constrenyiment, els interessos  de demora  i  els costos  que  es  
derivin  del  procediment  executiu  es  calcularan de conformitat amb el que disposen 
les normes que siguin d'aplicació,  i,  junt  amb  l'import  del  principal,  formaran part 
del deute. 
 
 La base sobre la qual s'aplicarà el tipus d'interès no inclourà el recàrrec d'apremi. 
 
 Per les quantitats cobrades i que posteriorment s'hagi de practicar liquidació dels 
interessos de demora, s'estableix un mínim de 30,05 €. Per les quantitats liquidades i 
cobrades en el mateix moment del pagament no s'estableix cap mínim.  
 
Article 69. PROVIDÈNCIA D'EMBARGAMENT 
           
     Transcorregut el termini assenyalat en l'article 67 d’aquesta Ordenança Fiscal sense  
haver-se   efectuat   l'ingrés   requerit,   el   Recaptador  municipal  o  de  l'ens  
supramunicipal  delegat,   dictarà  providència  ordenant  l'embargament  de  béns  i  
drets  en  quantitat suficient, al  seu judici, per  a cobrir  l'import del principal del deute 
i el  recàrrec, els interessos i  els costos que s'hagin  causat. 
           
 
 
 
Article 70. EMBARGAMENT DE BÉNS 
           
     Per a  l'execució  de l'embargament  de  béns i  drets  dels  deutors se seguirà l'ordre 
i el procediment que estableix article 169 de la Llei General Tributària o, si  s'escau, les  
normes  que el substitueixin o el complementin. 
       
Article 71. ALIENACIÓ DELS BÉNS EMBARGATS 
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1. Se seguirà el que disposa el Reglament General de  Recaptació i la Llei General 
Tributària vigents o les normes complementàries o substitutòries que  s'estableixin. 

 
2. Correspon  al Cap de l'Oficina de Recaptació de l'ens  que té  assumides  les   facultats 

de  recaptació  autoritzar la  subhasta  de  béns  embargats. 
 
Article 72. AIXECAMENT DE L'EMBARGAMENT DE BÉNS 
           
1. En qualsevol  moment abans  de l'adjudicació  dels béns  els  deutors  podran  

alliberar  els  béns  embargats  pagant  la  totalitat del deute, que inclourà el 
principal, el recàrrec, els interessos i les costes meritades fins al moment i els del  
procediment posterior. 

 
2.  Tanmateix,  cobert  l'import  total  del  deute  amb  el producte de  l'adjudicació de  

béns efectuada,  si  s'escau, s'aixecarà l'embargament dels altres béns  no alienats 
i  es  procedirà a  posar  a disposició  del  deutor el  saldo  que resulti al seu favor. 

 
Article 73. CRÈDITS INCOBRABLES 
         

1. Són  crèdits incobrables  aquells que  no puguin  fer-se  efectius  en  el  
procediment  de  recaptació  perquè  resultin  fallits els obligats  al pagament i  
altres responsables,  si  n'hi hagués. 

2. La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa  en  els comptes del  crèdit, 
sens perjudici  de les accions  que   pugui exercir l'Ajuntament,  de conformitat  
amb les  normes  que siguin d’aplicació. 

3. D’acord amb criteris d’eficiència en la utilització de recursos disponibles, quan 
resultin deutes quin import sigui insuficient per la  cobertura del cost de l’exacció 
i recaptació, es procedirà a la declaració de crèdit incobrable, en el cas de deutes 
inferiors a 6 €.  

    
      Secció 7a.- FINALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT 
                     
 Article 74. FINALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT 
 
1. El procediment de constrenyiment finalitza:  
 
a) Amb el pagament de la quantitat deguda a que es refereix l’apartat 1 de l’article 169 

de la Llei 58/2003, General Tributària.  
b) Amb l’acord que declari el crèdit totalment o parcial incobrable, una vegada declarats 

fallits tots el obligats al pagament. 
c) Amb l’acord d’haver quedat extingit el deute per qualsevulla altra causa. 
 
2. En els casos en que s’hagi declarat el crèdit incobrable, el procediment de 
constrenyiment es reiniciarà, dins el termini de prescripció quan es tingui coneixement 
de la solvència d’algun obligat al pagament.  
   
Secció 8ena.- RECURSOS ADMINISTRATIUS, INGRESSOS EN EL TRESOR, 
RESPONSABILITATS I RESTANTS  NORMES GENERALS 
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Article 75. RECURSOS ADMINISTRATIUS 
   
Els actes de gestió recaptatòria podran ser objecte de recurs de reposició davant 
l'Ajuntament segons disposa la Llei General Tributària i les disposicions reglamentàries 
que la desenvolupen. 
 
 Per suspendre el procediment caldrà presentar garantia si el deute supera 601,01 €. 
Aquesta garantia conservarà la seva validesa en tant no es satisfaci el deute, i possibles 
recàrrecs, interessos i costes en els quals pugui incórrer. 
           
DISPOSICIÓ FINAL.- 
           
 Aquesta Ordenança entrarà en vigència el dia 1 de gener de 2018, prèvia publicació 
al Butlletí Oficial de  la província i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva 
modificació o derogació. 
 
    ANNEX    
   CLASSIFICACIÓ DE CARRERS  
     
CODI SG NOM DEL CARRER C SITUACIÓ 

     

444 C    ABETS                       5 Urb.Serra Brava                     
769 C    ABRERA                    5 Urb. La Creu de Lloret 

1 PA   ACÀCIES                     1 Casc     
8003 CR   ACCÉS A SERRA BRAVA        5 Urb.Serra Brava 
298 C    AGUSTÍ BLANCH I CLAUSELL   3 Urb.Mas Vilà 

2 C    AGUSTÍ CABAÑAS              2 Casc 
145 PA   AGUSTÍ FONT                 Esp.  Casc  
282 C    AGUSTÍ ORIOL I BOTET        2 Urb. El Molí 
254 C    AIGUABLAVA                  Res.  Urb. Los Pinares  
389 C    AIGUAVIVA                   3 Sector Can Carbó 
154 PL  ALBA                        2 Pagueres 
611 C    ALBAIDA                     Res.  Urb. Roca Grossa 
488 C    ALBÀNIA                     4 Urb. Canyelles-Ucsa 
436 C    ALCOI                       Res.  Urb.Los Pinares 
880 PS ALEGRIES 5ª Sector Industrial 
764 AV   ALEGRIES                    2 Del núm 1 al 7 i del 2 al 

26(zona residencial fins 
C/Sra de Rosell) 

764 AV   ALEGRIES                    5 Resta, Zona Industrial 
810 PS   ALEGRIES                    Res Caminet interior Alegries 
258 C    ALELLA                      Res.  Urb.Los Pinares 
499 C    ALEMANYA                    4 Urb. Canyelles-Ucsa 
479 C    ALEXANDRIA                  4 C. Canyelles-Urcasa 
584 PL   ALFRED SISQUELLA           Esp. Urb. Fenals 
481 C    ALGER                      4 Urb. Urcasa 
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CODI SG NOM DEL CARRER C SITUACIÓ 
426 C    ALGUER                     Res. Urb. Los Pinares 
811 C    ÀLIGUES                     4 Urb. Roca Grossa 
192 C    ALMOGÀVERS                  5 Urb.Serra Brava 
527 C    ALT CAMP                    5 Urb. Lloret Blau 
415 C    ALZINES                     5 Urb.Serra Brava 
601 C    AMADEUS VIVES               5 Urb. Els Llorers 
283 AV   AMÈRICA                     Esp.  Urb .Fenals 

3 CR   AMICS                      3 Casc 
4 TR   AMICS                      3 Casc 

616 C    AMISTAT                     4 Famara-Sta.Cristina 
433 C    AMPOSTA                     Res.  Urb.Los Pinares 
562 C    ÀMSTERDAM                   5 Font de S. Llorenç 
186 C    ANDALUSIA                   5 Urb. Soleia 
427 C    ANDORRA                     Res.  Urb.Los Pinares 
364 C    ÀNGEL GUIMERA               4 Urb.Roca Grossa 
106 C    ÀNGEL MARTÍNEZ PASSAPERA  1 Casc  
326 C    ÀNGEL PLANELLS              5 Condado del Jaruco 
496 C    ANGLATERRA                 4 Urb.Canyelles-Ucsa 
558 C    ANGUILES                    4 Urb.Solterra 
551 C    ANOIA                       5 Urb.Lloret Blau 
194 C    ANSELM CLAVÉ                1 Casc 
393 C    ANTILLES                    1 Urb.Fenals-Zona Oest 
260 PS   ANTONI CLAVÉ                5 Condado del Jaruco 
454 C    ANTONI GAUDÍ                5 Urb.Els Llorers 
327 C    ANTONI TÀPIES               5 Condado del Jaruco 
380 C    ANTONIO MACHADO             4 Urb.Vinya Rosa 
190 C    ARAGÓ                       5 Urb.Soleia 

1240 PJ ARBRES 5   Urb. Serra Brava  
62 AV   ARBRES                      5 Urb.Serra Brava 

255 C    ARBÚCIES                    Res.  Urb.Los Pinares 
5 C    ARENY                       1 Casc 

414 C    ARGELAGUES                  5 Urb.Serra Brava 
432 C    ARIBAU                      2 Trav.Crta. de Blanes 

8014 C    ARISTOTELES                2 Mas Arbòs 
8017 PL   ARQUÍMEDES               2 Mas Arbòs  

140 C    ARQUITECTE FELIX DE AZUA 
GASKE               

3 
Casc 

431 C    ARTA                       5 Urb. Los Pinares 
459 AV   ARTS                        5 Urb.Els Llorers 

8057 C ASTRES Res Urb. Lloret Residencial 
189 C    ASTÚRIES                    5 Urb.Soleia 

8058 C ATLES Res Urb. Lloret Residencial 
8009 C    ATMETLLERS                  4 Mas Romeu 
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CODI SG NOM DEL CARRER C SITUACIÓ 
8109 C AURORA BERTRANA I SALAZAR 2 El Rieral 
225 C    AUSIÀS MARCH                3 Urb.Rossell 
497 C    ÀUSTRIA                     4 Urb.Canyelles-Ucsa 

8006 C    AVELLANERS                  4 Mas Romeu 
544 C    BAGES                       5 Urb.Lloret Blau 
517 C    BAIX CAMP                   5 Urb.Lloret Blau 

6 C    BAIX DE LA RIERA            1 Casc 
548 C    BAIX EBRE                   5 Urb.Lloret Blau 
519 C    BAIX LLOBREGAT              5 Urb.Lloret Blau 

8093 C BAIXA DE LA COSTA DE 
LLEVANT 

3 Urb. Montgoda 

173 C    BALAGUER                   5 Papalús 
568 PS   BANDINA                     5 Font de S. Llorenç 
197 C    BARCELONA                   2 Sector Mas Carbó 
536 C    BARCELONES                 5 Urb.Lloret Blau 
149 PS   BARCO                       3 Casc 
311 C    BARRI DELS PESCADORS        3  

419 C    BEGÒNIES                    5 Urb.Serra Brava 
460 C    BEGUR                       5 La Creu de Lloret  
648 C BÉLGICA 5 Urb. UCSA 
434 C    BELLMUNT                    Res.  Urb.Los Pinares 
437 C    BELLVER                     Res.  Urb.Los Pinares 
438 C    BENICARLÓ                   Res.  Urb.Los Pinares 
422 C    BENIDORM                    Res.  Urb.Los Pinares 
385 C    BERGA                       4 Urb.Lloret de Dalt 
535 C    BERGUEDÀ                    5 Urb.Lloret Blau 
401 C    BESALÚ                      Res.  Urb.Los Pinares 
571 C    BISBE BERNAT UMBERT         1 Castell de Sant Joan 
442 C    BOGUES                      3 Urb.La Montgoda 

1236 C BOLSENA 4 Urb.Canyelles-Urcasa 
146 C    BONAVENTURA CONILL          3 Urb.Mas Vilà 

8156 CM BOSC Res. Urb. Masies de Lloret 
184 C    BOSC                        5 Costa d'en Gallina 
435 C    BREDA                       Res.  Urb.Los Pinares 
556 PL   BRUC                        5 Urb.Serra Brava 

8094 PJ BUENOS AIRES 1 Urb. Fenals 
332 C    BUENOS AIRES                Esp.  Urb.Fenals-Zona Est  
265 CM   C.V.DE SANT QUIRZE          3 Urb.Rossell 
468 C    CADAQUÉS                    5 La Creu de Lloret 
395 PS   CADERNERES                  5 Urb.Serra Brava 
875 UR   CALA CANYELLES              4 Urcasa 
448 C    CALA D'EN SIMON             3 Urb.La Montgoda 
152 C    CALAFATS                    1 Casc 
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420 C    CALAFELL                    Res.  Urb.Los Pinares 
628 C    CALELLA DE PALAFRUGELL    Res.  Urb. La Creu de Lloret 
469 C    CALONGE                     5 La Creu de Lloret 
770 C    CAMÍ A CALA BANYS           1  

250 CM   CAMÍ A CALA TRONS           1  

290 CM   CAMÍ ANTIC DE STA.COLOMA   5 Darrera Z.Industrial 
143 CM   CAMÍ ANTIC DE TOSSA         3 Del núm 1 al 46 (Urb. 

Montgoda)   
143 CM   CAMÍ ANTIC DE TOSSA         5 Resta, camí fins a UCSA 

8031 CM   CAMÍ ANTIC LLORET-BLANES   1 Urb.Fenals zona oest 
569 C    CAMÍ CASTELL DE S.JOAN      1 Urb.Fenals 
251 CM   CAMÍ CASTELL SA CALETA      1  

8002 C    CAMÍ CORONA STA.CRISTINA   1 Fenals Oest  
632 C    CAMÍ DE CAN FORNÉS          5  

567 C    CAMÍ DE IUGOSLAVIA          4 Urb.Canyelles-Ucsa 
637 C    CAMÍ DE LA SAGRERA          Res Camí interior l'abocador. 

638 C    CAMÍ DE L'ALZINA BLANCA     
Res 

Camí antic a Santa Coloma. 

264 AV   CAMÍ DE L'ÀNGEL             2 Urb.Rossell     
631 C    CAMÍ DE L'ARBOÇ             2 Urb.Mas Arboç 
131 C    CAMÍ DE LES CABRES          2 Casc 

8011 C    CAMÍ DE MAS ARBOÇ           2 Urb. Mas Arbós 
238 CM   CAMÍ DE PAPALÚS             Res  Interior Papalus 
286 CM   CAMÍ DEL REPÒS              3 Pujada del Cementiri 
453 C    CAMÍ DEL TURÓ RODÓ          3 Darrera Sa Caleta 
243 CM   CAMÍ DELS TRES TURONS       3 Papalús 
237 CM   CAMÍ FONDO DE LA TORTUGA  3 Urb. La Tortuga 
252 CM   CAMÍ PLATJA DE FENALS       1 Urb.Fenals-Zona Oest 
308 CM   CAMÍ PUIG DE CASTELLET      2 Urb. Mas Baell 
270 CM   CAMÍ S.CRISTINA-ALEGRIES    2 Fins al càmping 
270 CM   CAMÍ S.CRISTINA-ALEGRIES    5 Urb. Venta de Goya 
507 CM   CAMÍ VELL DE CANYELLES      3 Canyelles-Llevantina 

253 CM   CAMÍ VELL DE SANTA 
CRISTINA      

1 
Urb.Fenals-Zona Oest 

8059 C CAMP Res Urb. Lloret Residencial 
8060 C CAMPANYA Res Urb. Lloret Residencial 
174 C    CAMPRODON                  5 Papalús      

7 AV   CAMPRODON I ARRIETA         Esp. Casc 
8111 AV CAN BOTET 3 Urb. Monterrey    
8023 PJ CAN CARBÓ 2 Can Carbó    
8098 C CAN GUIDET 2 El Rieral 
8106 C CAN PANSA 2 El Rieral 
8028 AV CAN RIBALAIGUA 3 Can Ribalaigua 
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8027 PJ CAN RIBALAIGUA 3 Can Ribalaigua 
8174 C CAN XANCA 1 Santa Clotilde 
366 C CANIGÓ 4 Urb.Roca Grossa 
207 C    CANONGE DOMÈNECH            1 Casc 
593 C    CANTÀBRIA                   5 Urb.Soleia 

1242 LG CANYELLES Res. Disseminats 
263 AV   CANYELLES                   3 Urb.Canyelles-Ucsa 

8 C    CAPITÀ CONILL I SALA        2 Casc 
8152 C CAPRI 4 URCASA 
423 C    CARDONA                     Res.  Urb.Los Pinares 
246 C    CARIBE                      1 Casc 

8107 C CARLES RAHOLA I LLORENS 2 El Rieral 
167 C    CARLES RIBA                 3 Urb.Rossell 

9 C    CARME                       1 Casc 
10 PL   CARME                       Esp.  Casc 
11 C    CARNISSERIA VELLA           1 Casc 

8888 C    CARRER DISSEMINAT   
 

 

171 CT   CARRETERA A STA.CRISTINA   1 Urb.Fenals-Zona Oest 
8055 C CARRETERO GOMIS 5 Urb. Condado Jaruco 
155 C    CASTANYERS                  5 Urb.Serra Brava 
13 C    CASTELL                     2 Casc 

230 PL   CASTELLA                    5 Urb.Soleia 
256 C    CASTELLÓ                    Res.  Urb.Los Pinares 
193 AV   CATALUNYA                   1 Sector Mas Carbó 

8044 C CATERINA ALBERT (Víctor 
Català) 

4 Urb. Bloch  

554 C    CEDRES                      5 Urb.Serra Brava 
772 C    CELTES                      5 Urb.Serra Brava 
300 C    CERDANS                     3 Sector Can Ballell 
522 C    CERDANYA                    5 Urb.Lloret Blau 

8165 C CIENFUEGOS 1 Fenals Oest 
357 C    CINGLES                     4 Urb.Roca Grossa 

8005 C    CIRERERS                    4 Urb.Mas Romeu 
8041 C CIUTAT DE LA PAZ 1 Fenals 

15 C    CIVADA                      2 Casc 
450 AV   CIVILITZACIONS              5 Urb.Serra Brava 
808 PS   CLAVELLS                    4 Urb.Roca Grossa 
164 AV   COLL DE LLOP                5 Urb.Coll de Llop 
195 C    COMERÇ                      2 Casc 

8061 C COMETA HALLEY Res Urb. Lloret Residencial 
8090 C COMTE DE RAMON BORRELL 1 Perllogació Enric Granados 
518 C    CONCA DE  BARBERÀ           5 Urb.Lloret Blau 
893 UR   CONDADO DEL JARUCO          5  
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526 C    CONFLENT                    5 Urb.Lloret Blau 
245 C    CONSTANTÍ RIBALAIGUA        Esp. Costa de Carbonell 
627 C    CÒRSEGA                     Res. Urb.Los Pinares 

8052 C COSTA D’EN VIÓ 5 Darrera Sector Industrial 
317 C    COSTA DE  BANDINA           5 Font de S. Llorenç 
239 C    COSTA DE CARBONELL          1 Casc 
249 C    COSTA DE JOSEP MACIÀ        1 Sa Caleta 
16 C    COSTA DE LA CREU            2 Casc 
29 C    COSTA DE LA FÀBRICA         3 Casc 

775 AV   COSTA DE LLEVANT            3 Urb.La Montgoda 
17 C    COSTA DE SANT CARLES        3 Casc 

1235 C CRETA 4 Urb.Canyelles-Urcasa 
8040 PS CREU 2 Casc 
594 PL   CREU                        5 La Creu de Lloret 
20 TR   CREU                        5 La Creu de Lloret 

615 CT   CRTA.ANTIGA DE VIDRERES   5 Zona Industrial 
8171 PS CÚLLAR 2 Sector El Rieral 
8121 C DAFNE 1 Urb. Sta Clotilde 
399 PS   DÀLIES                      5 Urb.Serra Brava 
474 C    DELÍCIA                     5 La Creu de Lloret 
504 C    DINAMARCA                   4 Urb.Canyelles-Ucsa 
503 PS   DINAMARCA                   4 Urb.Canyelles-Ucsa 
441 C    DOFINS                      3 Urb.La Montgoda 
585 C    DOMÈNEC  CARLES             Esp.  Urb.Fenals-1a.línia 

8170 PL DOMÉNECH MONER I BASART 2 Sector El Rieral 
8039 PL DR. ADLER 1 Casc 
313 AV   DR.FLEMING                  3  

276 C    DR.JOSEP ROIG I RAVENTOS   2 Urb.El Molí 
8042 PL DRETS HUMANS 1   Urb. El Molí 
390 C    DUBLÍN                      5 Font de S. Llorenç 
106 C EMILI MARTÍNEZ I PASSAPERA 1 Casc 
542 C    EMPORDÀ                     5 Urb.Lloret Blau 
462 C    EMPÚRIES                    5 La Creu de Lloret 
553 C    ENRIC BORRÀS                4 Urb.Normax 
205 C    ENRIC GRANADOS              1 Casc 
94 C    ESCOLES                     2 Crta. de Vidreres 
36 PL   ESGLÉSIA                    Esp.  Casc 
24 PL   ESPANYA                     Esp.  Casc 
25 C    ESPERANÇA                   2 Casc 

161 C    ESPORTS                     3 Casc 
8062 C ESTELS Res Urb. Lloret Residencial 
573 C    ESTEVE CARLES               2 Baixada H.Monterrey 

1244 PL ESTEVE FABREGAS I BARRI 1 Fenals Oest/Puntet 
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8173 C EUGENI D’ORS I ROVIRA 2 Sector El Rieral 
8063 C EURO Res Urb. Lloret Residencial 
123 PL   EUROPA                     4 Urb.Canyelles-Ucsa 
493 PS   EUROPA                      4 Urb.Canyelles-Ucsa 
482 RD    EUROPA                      4 Urb.Canyelles-Ucsa 
234 C    EUSKADI                     5 Urb.Soleia 
188 C    EXTREMADURA                 5 Urb.Soleia 
28 C    FÀBRICA                     3 Casc 

8177 C FAIG Res. Urb. Lloret Residencial 
411 C FALGUERES  5 Urb. Serra Brava 
353 C    FALZIES                     3 Urb.La Montgoda 
408 C    FARIGOLA                    5 Urb.Serra Brava 
377 C    FEDERICO GARCIA LORCA       4 Urb.Vinya Rosa 
777 PS   FELIBRES                    3 Casc 

8113 AV FENALS 1 Urb. Sta Clotilde 
30 PS FERRAN AGULLO Esp. Platja Fenals 

299 C    FERRERS                     3 Sector Can Ballell                       
498 C    FINLÀNDIA                   4 Urb.Canyelles-Ucsa 
220 AV   FLORADA                     5 Urb.Serra Brava 
307 C    FLORISTES                   3 Sector Can Ballell 
31 C    FLORS                       3 Casc 

413 C    FONOLL                      5 Urb.Riviera 
8092 CM FONS 5 Urb. Serra Brava 
8092 CM FONS 5 Urb. Serra Brava 
583 AV   FONT DE BANDINA             5 Font de S. Llorenç 
812 C    FONT DE BANDINA             5 Font de S. Llorenç 
582 AV   FONT DE SANT LLORENÇ        5 Font de S. Llorenç 
373 C    FONT DELS CAPELLANS         4 Urb.Roca Grossa 
626 C    FORNELLS                    Res.  Urb.Los Pinares 

8163 C FORT 
3 Casc – Trav. Costa dela 

Creu 
485 C    FRANÇA                      4 Urb.Canyelles-Ucsa 
330 C    FRANCESC CAMBÓ              1 Hotel Samba 
32 C    FRANCESC CAMPDERÀ           1 Casc 

118 PS   FRANCESC CAMPDERÀ           2 Casc 
338 C    FRANCESC LAYRET             Esp. Urb.Fenals-1a.línia  
639 C   FRANCESC MACIÀ I LLUSSÀ     Esp.  Punta Marinera 
440 C    FRANCESC PI I MARGALL       2 Sector Mas Arbós 
274 C    FRANCESC TORRESCASSANA  2 Urb. El Molí 
55 AV   FREDERIC MISTRAL            1 Casc 

387 C    FRONTANYA                   4 Urb.Lloret de Dalt 
457 C    FRUCTUÓS GELABERT           5 Urb.Els Llorers 
394 C    FÚCSIES                     5 Urb.Serra Brava 
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305 C    FUSTERS                     3 Sector Can Ballell 

8064 C GALAXIA Res Urb. Lloret Residencial 
177 C    GALÍCIA                     5 Urb.Soleia 
367 C    GARBÍ                       4 Urb.Roca Grossa 
550 C    GARRAF                      5 Urb.Lloret Blau 
545 C    GARRIGUES                   5 Urb.Lloret Blau 
549 C    GARROTXA                    5 Urb.Lloret Blau 
452 C    GAVINES                     3 Urb.La  Montgoda 
480 C    GÈNOVA                      4 C.Canyelles-Urcasa 
33 C    GERMANES                    3 Casc 

8001 PL   GERMANS MARISTES       1 Casc 
1245 PL GERMINAL ROS I MARTI 2 Plaça del Teatre 
8038 C GERTRUDIS MORET I FRIGOLA 2 El Rieral  
214 PS   GESSAMINS                   5 Urb.Serra Brava 
136 C    GINESTA                     5 Font de S. Llorenç 
215 C    GIRONA                      1 Sector Mas Carbó           
534 C    GIRONÈS                     5 Urb.Lloret Blau 

8091 C GLANS 5 Urb. Serra Brava 
151 C    GODS                        5 Urb.Serra Brava 
208 C    GRAU                        1 Casc 
887 PS   GRAU                        3 Casc 
323 C    GRAU SALA                   5 Condado del Jaruco 
491 C    GRÈCIA                      4 Urb.Canyelles-Ucsa 
492 PS   GRÈCIA                      4 Urb.Canyelles-Ucsa 
181 C    GREGAL                      4 Urb.Roca Grossa 
428 C    GUIXAIRES                   3 Sector Can Ballell 
322 C    H.ANGLADA I CAMARASA        5 Condado del Jaruco 
563 C    HEIDELBERG                  5 Font de S. Llorenç 
206 C    HIPÒLIT LÀZARO              1 Casc 
484 C    HOLANDA                     4 Urb.Canyelles-Ucsa 
487 C   HONGRIA                     4 Urb.Canyelles-Ucsa 
486 PS   HONGRIA                     4 Urb.Canyelles-Ucsa 
35 C    HORTS                       2 Casc 
34 C    HOSPITAL VELL               1 Casc 

782 C    ÍBERS                       5 Urb.Serra Brava 
456 C    IGNASI IGLESIAS             5 Urb.Els Llorers 
170 C    IGUALADA                    5 Papalús 

8065 C ILLA Res Urb. Lloret Residencial 
642 AV   ILLES                      5 Urb.Serra Brava 
783 C    ILLES BALEARS               5 Urb.Serra Brava 
784 C    ILLES MEDES                 5 Urb.Serra Brava 

8066 C INFANTS Res Urb. Lloret Residencial 
500 C    IRLANDA                     4 C.Canyelles-Ucsa 
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130 C    ISAAC ALBENIZ               1 Casc 
636 C    ISIDRE NONELL               Esp.  Urb.Fenals 
588 C    ISLÀNDIA                    4 C.Canyelles-Ucsa 
495 C    ITÀLIA                      4 C.Canyelles-Ucsa 
566 PS   ITÀLIA                      4 C.Canyelles-Ucsa 
56 PA   JACINT VERDAGUER            Esp.  Casc 

8117 PA JARDINS 1 Urb. Santa Clotilde 
204 C    JARDINS                     2  

132 TR   JARDINS                     2  

379 C    JOAN ALCOVER                3 Urb.Vinya Rosa 
218 C    JOAN BTA.LAMBERT            1 Casc 
763 PS   JOAN CARLES                 1 Casc 
42 C    JOAN DURALL                 1 Casc 

8099 C JOAN FUSTER I ORTELLS 2 El Rieral 
43 AV   JOAN LLAVERIAS              1 Casc 
44 TR   JOAN LLAVERIAS              1 Casc 

370 C    JOAN MARAGALL               4 Urb.Roca Grossa 
233 C    JOAN MIRÓ                   5 Condado del Jaruco 
328 C    JOAN PONÇ I BONET           5 Condado del Jaruco 

8108 C JOAN SALVAT I PAPASSEIT 2 El Rieral 
8047 C JOAN SUREDA I GUINART 1 Fenals Oest 

8033 C JOAQUIM BLUME 
2 

Accès zona esportiva El Molí    

455 C    JOAQUIM BOTET I SISO        5 Urb.Els Llorers 
8120 C JOAQUIM CODINA I VINYES 1 Urb. Sta Clotilde 
347 C    JOAQUIM LLUHÍ I RISSECH     3 Urb. Mas Vilà 
341 C    JOAQUIM MIR                 Esp.  Urb.Fenals 

1238 PJ JOAQUIM RUYRA 4 Urb Monterrey 
619 C    JOAQUIM RUYRA               3 Urb.Bloch 

8102 AV JOSEP  PLA I CASADEVALL 2 El Rieral 
297 C    JOSEP ALEMANY               3 Urb.Mas Vilà 
133 C    JOSEP DE TOGORES            Esp.  Casc 
38 C    JOSEP GALCERAN              2 Casc 
39 C    JOSEP GELATS                2 Casc 

785 PS   JOSEP GUINOVART             5 Condado del Jaruco 
641 CL   JOSEP IRLA I BOSCH          Esp.  Punta Marinera 
40 C    JOSEP LLUHI                3 Casc 

331 C    JOSEP MARIA SERT            1 Urb.Fenals-H.Samba 
8018 PE   JOSEP MARIA SERT            2 Fenals 
640 CL   JOSEP TARRADELLAS I JOAN   Esp.  Punta Marinera 

8110 C JOSEP VICENÇ FOIX I MAS 2 El Rieral 
447 C    JULIOLES                    3 Urb.La Montgoda 

8067 C JUPITER Res Urb. Lloret Residencial 
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21 AV   JUST MARLES                 Esp.  Casc 

336 C    L' HAVANA                   1 Urb.Fenals-Zona Oest 
1241 LG L’HOSTALET Res. Disseminats 
677 C    LA CREU DE LLORET           5 La Creu de Lloret 
883 UR   LA MONTGODA                 3               

8175 C LA RIOJA 5 Urb. La Soleia 
532 C    LA SELVA                    5 Urb.Lloret Blau 
813 C    LEIPZIG                     5 Font de S. Llorenç 
257 C    L'ESCALA                    Res.  Urb. Los Pinares 
473 C    L'ESTARTIT                  5 La Creu de  Lloret 
786 C    LISBOA                      5 Font de S. Llorenç 

8068 AV LLAC Res Urb. Lloret Residencial 
471 C    LLAFRANC                    5 La Creu de Lloret 
461 C    LLANÇÀ                      5 La Creu de Lloret 
381 C    LLEBEIG                     4 Urb.Lloret de Dalt 
211 C   LLEIDA                      2 Sector Mas Carbó 
46 C    LLEÓ                        1 Casc 

361 C    LLEVANT                     4 Urb.Roca Grossa 
787 AV   LLEVANTINA                  4 Urb. Roca Grossa 
47 C    LLIMONES                    2 Casc 

8122 C LLIRI DE MAR 1 Urb. Santa Clotilde 
45 C    LLORER                      1 Casc 

8157 CM LLORET Res. Urb. Masies de Lloret 
891 CM   LLORET A ROCA GROSSA       Res Continuació Puig Castellet 
165 AV   LLORET DE DALT              4 Urb.Lloret de Dalt 
874 UR   LLORET RESIDENCIAL          Res.  

76 PL   LLUIS COMPANYS              1 Sector Mas Carbó 
8036 C LLUÏSA USALL I BOSCH 3 Urb.Corona Sta. Cristina 

48 C    LLUNA                       3 Casc 
9.020 C    LONDRES                     5 Urb.Font Sant Llorens    

275 C    LOPE MATEO                  2 Urb. El Molí 
502 C    LUXEMBURG                   4 Urb.Canyelles-UCSA 

8101 C    M. AURELIA CAMPMANY I 
FARNES           

2 El Rieral 

788 C    MAÇANET DE LA SELVA         5 Urb.Lloret Verd 
232 C    MADRAZO                     5 Condado del Jaruco 
396 C    MADRID                      5 Font de S. Llorenç 
49 AV   MAGNÒLIA                    1  

477 C    MALTA                       4 Urb.Canyelles-Urcasa 
814 AV   MANUEL BERNAT               Esp.  Sa Caravera 

8132 C MAR ADRIÀTIC Res. Urb. Mont Lloret 
8133 C MAR BÀLTIC Res. Urb. Mont Lloret 
8140 C MAR BLANC Res. Urb. Mont Lloret 
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8135 C MAR CANTÀBRIC Res. Urb. Mont Lloret 
8138 C MAR CASPIO Res. Urb. Mont Lloret 
8131 C MAR D’ARÀBIA Res. Urb. Mont Lloret 
8130 C MAR DE BERING Res. Urb. Mont Lloret 
8150 C MAR DE FIJI Res. Urb. Mont Lloret 
8129 C MAR DE JAVA Res. Urb. Mont Lloret 
8147 C MAR DE LA PLATA Res. Urb. Mont Lloret 
8146 C MAR DE LA XINA Res. Urb. Mont Lloret 
8144 C MAR DEL CORAL Res. Urb. Mont Lloret 
8148 C MAR DEL JAPÓ Res. Urb. Mont Lloret 
8134 C MAR DEL NORD Res. Urb. Mont Lloret 
8139 C MAR EGEO Res. Urb. Mont Lloret 
8149 C MAR GROC Res. Urb. Mont Lloret 
8142 C MAR JÒNIC Res. Urb. Mont Lloret 
8136 C MAR MÀRMARA Res. Urb. Mont Lloret 
8137 C MAR NEGRE Res. Urb. Mont Lloret 
8143 C MAR ROIG Res. Urb. Mont Lloret 
8145 C MAR TIMOR Res. Urb. Mont Lloret 
8141 C MAR TIRRÉ Res. Urb. Mont Lloret 
292 C    MARCOS REDONDO              4 Urb.Vinya Rosa 
320 AV   MARE DE DÉU DE GRÀCIA       3 Condado del Jaruco 
157 C    MARE NOSTRUM                4 Urb.Roca Grossa 
410 C    MARESELVA                   5 Urb.Serra Brava 
546 C    MARESME                     5 Urb. Lloret Blau 

8123 C MARFULL 1 Urb. Santa Clotilde 
552 C    MARGARIDA XIRGU             4 Urb. Normax 
27 C    MARGARIDES                  5 Urb.Serra Brava 

172 C    MARIA FORTUNY               1 Urb.Fenals 
57 C    MARINA                      1 Casc 

227 PS   MARINA                      2 Casc 
383 C    MARINADA                    4 Urb.Lloret de Dalt 
475 C    MARSELLA                    4 Urb.Canyelles-Urcasa 

8069 C MART Res Urb. Lloret Residencial 
321 AV   MARTÍNEZ BERNAL            5 Condado del Jaruco 
53 C    MÀRTIRS                     2 Casc 

8012 PL   MAS ARBOÇ                2 Mas Arboç 
873 UR   MAS ARBOÇ                   2      
210 C    MAS BAELL                   2 Sector Mas Carbó 

8105 C   MAS PONS                2 El Rieral 
8004 AV   MAS ROMEU                   4 Urb.Mas Romeu 
8010 TR   MAS ROMEU                   4 Urb.Mas Romeu 
872 UR   MAS ROMEU                   4 Urb.Mas Romeu 
879 UR   MAS VILA                   3  
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8104 C MASIA DEL ROSER 2 El Rieral 
8020 UR MASSIES DE LLORET resta  

620 C    MAURICI SERRAHIMA           3 Urb.Bloch 
304 C    MECANÒGRAFES                3 Sector Can Ballell 
599 AV   MEDITERRANI                 3 Urb.La Tortuga 

8037 PL MELCIOR MONTERO I VERT 1 Casc 
8100 C MERCÉ RODOREDA I GURGUÍ 2 El Rieral 
8070 C MERCURI Res Urb. Lloret Residencial 
557 C    MEROS                       4 Urb.Solterra 
386 C    MESTRAL                     4 Urb.Lloret de Dalt 
597 C    MESTRE LLUIS MILLET         4 Urb.Vinya Rosa 
318 C    MESTRES                     2 Trav.Crta.Vidreres 

8162 C MÈXIC 2 Fenals Oest 
54 C    MIGDIA                      3 Casc 

363 C    MIGJORN                     4 Urb.Roca Grossa 
50 C    MIGUEL DE CERVANTES         Esp.  Casc 
67 PL   MIL.LENARI                  1 Casc 

8071 AV MIL.LENI Res Urb. Lloret Residencial 
135 C    MIQUEL FERRER               1 Casc 

8045 C MIQUEL MARTÍ I POL 4 Urb. Bloch 
579 C    MODEST CUIXART              3 Condado del Jaruco 
306 C    MODISTES                    3 Sector Can Ballell 
279 C    MOLÍ                        2 Urb.El Molí 
236 PL   MÒNACO                      4 C.Canyelles-Ucsa 
871 UR   MONT LLORET                 Res.  

342 C    MONTALEGRE                  5 Urb.Lloret Verd 
605 C    MONTALT                     5 Urb.Lloret Verd 
509 C    MONTANET                    5 Urb.Lloret Verd 
608 C    MONTANYA                    5 Urb.Lloret Verd 
514 C    MONTASPRE                   5 Urb.Lloret Verd 

8154 CM MONTBARBAT Res. Urb. Masies de Lloret 
8161 PJ MONTBARBAT Res. Urb. Masies de Lloret 
508 C    MONTBARBAT                  5 Urb.Lloret Verd 
606 C    MONTCLAR                    5 Urb.Lloret Verd 
602 C    MONTCORBI                   5 Urb.Lloret Verd 
512 C    MONTCORTES                  5 Urb.Lloret Verd 
607 C    MONTDOLÇ                    5 Urb.Lloret Verd 
889 C    MONTECARLO                  5 Font de S. Llorenç 
337 C    MONTEVIDEO                  1 Urb.Fenals-Zona Oest         
760 UR   MONTGODA                    3       
610 C    MONTJUÏC                    5 Urb.Lloret Verd 
815 C    MONTLLOR                    5 Urb.Lloret Verd 
609 C    MONTNEGRE                   5 Urb.Lloret Verd 
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604 C    MONTPALAU                   5 Urb.Lloret Verd 
510 C    MONTROIG                    5 Urb.Lloret Verd 
359 C    MONTSENY                    4 Urb.Roca Grossa 
356 C    MONTSERRAT                  4 Urb.Roca Grossa 

8103 C MONTSERRAT ROIG I 
FRANSITORRA 

2 
El Rieral 

529 C    MONTSIÀ                     5 Urb.Lloret Blau 
511 C    MONTVERD                    5 Urb.Lloret Verd 
156 C    MORERES                     5 Urb.Serra Brava 
191 C    MÚRCIA                      5 Urb.Soleia 
409 PA   MURTRA                     5 Urb. La Riviera 
565 PL   NACIONS UNIDES              4 C.Canyelles-Ucsa   
478 C    NÀPOLS                      4 Urb.Canyelles-Urcasa  
52 C    NARCÍS FORS                 1 Casc 

335 C    NARCÍS MACIA I DOMENECH    1 Fenals Oest 
99 C    NARCÍS MONTURIOL            1 Casc 

8172 C NARCIS OLLER I MORAGAS 2 Sector El Rieral 
8167 C NARCIS SALA I PARERA 3 El Rieral 
8072 C NEPTÚ Res Urb. Lloret Residencial 
816 C    NEROS                       4 Urb.Solterra 

8073 C NICARAGUA Res Urb. Lloret Residencial 
378 AV   NICOLAU CABAÑAS             4 Urb.Vinya Rosa 
676 AV   NICOLAU FONT                5 Condado del Jaruco 

8118 PL NICOLAU RUBIO I TUDURÍ 1 Urb. Santa Clotilde 
525 C    NOGUERA                     5 Urb.Lloret Blau 
134 C    NORD                        2 Casc 
506 C    NORUEGA                     4 Urb.Cala Canyelles-UCSA 
443 C    OBLADES                     3 Urb.La Montgoda 

8128 C OCEÀ ANTÀRTIC Res. Urb. Mont Lloret 
8127 C OCEÀ ÀRTIC Res. Urb. Mont Lloret 
8125 C OCEÀ ATLÀNTIC Res. Urb. Mont Lloret 
8124 C OCEÀ ÍNDIC Res. Urb. Mont Lloret 
8126 C OCEÀ PACÍFIC Res. Urb. Mont Lloret 
8168 PS OCELLS 5 Urb.Serra Brava 
430 AV   OCELLS                      5 Urb.Serra Brava 
61 C    OLIVA                       1 Casc 

201 PS   OLIVA                       1 Casc 
261 C    ORADES                      4 Urb.Solterra 

8074 C ÒRBITA Res  Urb. Lloret Residencial 
418 C    ORENETES                    5 Urb.Serra Brava 
402 C    OSLO                        5 Font de S. Llorens 
228 C    OSONA                      5 Urb.Lloret Blau 

8112 C    OVIDI MONTLLOR I MENGUAL           3 Urb.Monterrey 
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8000 C    P.MANEL COLL RODRIGUEZ      1 Cont.Pla de Fenals 
153 C    PAGUERES                    2  

187 C    PAÍS VALENCIÀ               5 Urb.Soleia 
8022 C PAÏSOS CATALANS 2 Trav.Puig Castellet 
466 C    PALAMÓS                     5 La Creu de Lloret 
796 C    PALANGRE                    3 Urb.La Montgoda 
570 C    PALS                        5 Urb.La Creu de Lloret 

1243 LG PAPALUS Res. Disseminats 

881 PS   PARATGE SANTA CRISTINA     
1 Zona Sta. Cristina fins 

platja.      
316 C    PARDALS                     5 Urb.Serra Brava 
241 C    PARE CLARET                 2 Pagueres 
219 PL   PARÍS                       Esp.  Casc 

8075 C PAS Res Urb. Lloret Residencial 
8046 AV PASSAPERA 1 Fenals Oest   
789 PA   PASSEIG MARÍTIM             Esp.  Casc 
294 C    PAU ARPÍ I GALÍ             3 Urb.Mas Vilà 
23 AV   PAU CASALS                  Esp.  

339 C    PAU PICASSO                 Esp.  Urb.Fenals-1a.línia 
63 C    PEIXOS                      2 Casc 

537 C    PENEDÈS                     5 Urb.Lloret Blau 
303 C    PENTINADORES                3 Sector Can Ballell 
240 C    PEP VENTURA                 2 Pagueres 
334 C    PERE CODINA I MONT          1 Fenals Oest 
324 C    PERE PRUNA                  5 Condado del Jaruco 
580 C    PERE SERAFÍ                 5 Condado del Jaruco 
635 PL   PERE TORRENT                Esp.  Casc 
64 C    PERILLS                     2 Casc 
65 C    PESCADORS                   2 Casc 

199 C    PETÚNIES                    5 Urb.Serra Brava 
147 C    PETXINES                    2 Casc 
179 C    PI                          5 Costa d'en Gallina 
388 PL   PIFERRER                    Esp.  Casc 
446 AV   PINS D'EN SITRA             3 Urb.La Montgoda 
148 C    PINTOR HUGUET               1 Casc 

8000 C PINTOR MANEL COLL I 
RODRIGUEZ 

1 
Urb. Fenals 

362 C    PIRINEUS                   4 Urb.Roca Grossa 
176 C    PISCINA                     5 Costa d'en Gallina 

8119 C PIUS FONT I QUER 1 Urb. Santa Clotilde 
68 C    PLA DE CARBONELL            1  

625 C    PLA DE FENALS               1 Urb.Fenals 
398 AV   PLA DE ROSSELL              5 Urb.Serra Brava 
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150 UR   PLA DE ROSSELL              5 Urb.Serra Brava 

8153 CM PLANA Res. Urb. Masies de Lloret 
8159 PJ PLANA Res. Urb. Masies de Lloret 
472 C    PLATJA D'ARO                5 La Creu de Lloret 
896  PLATJA DE CANYELLES         1  

876  PLATJA DE FENALS            Esp.  Urb.Fenals-1a.línia 
877  PLATJA DE LLORET            Esp.  Casc-1a.línia 
878  PLATJA STA.CRISTINA         1  

8013 C    PLATÓ                       2 Mas Arbós  
8076 C PLUTÓ Res Urb. Lloret Residencial 
360 RD   POBLAT IBÈRIC               4 Urb.Roca Grossa 
69 C    POETA CARNER                1 Casc 
60 C    POETA F.SERRA I MONT        2 Casc 
41 C    POETA J.M.COLL I RODES      2 Casc 

530 C    POETA ZORRILLA              5 Urb.Lloret Blau 
8178 C POLLANCRE Res. Urb. Lloret Residencial 
494 C    POLÒNIA                     4 C.Canyelles-Ucsa 

8007 C    POMERES                     4 Mas Romeu 
296 C    POMPEU FABRA                3 Urb.Mas Vilà 

8021 PS POMPEU FABRA                3 Urb.Mas Vilà 
70 C    PONENT                      Esp.  

559 C    POPS                        4 Urb.Solterra 
8029 C PORT DE LA SELVA 5 Urb. La Creu de Lloret    
590 C    PORTUGAL                    4 C.Canyelles-Ucsa 
589 PS   PORTUGAL                    4 C.Canyelles-Ucsa 

8019 PUJA POTOSÍ 1 Casc     
8019 PD   POTOSÍ                   2 Casc 
576 C    POTOSÍ                      Esp.  

8077 C POU Res Urb. Lloret Residencial 
71 C    PRAT DE LA RIBA       Esp. Casc 

309 C    PRATS                       3 Sector Can Ballell 
539 C    PROVENÇA                    5 Urb.Lloret Blau 

8008 C    PRUNERS                     4 Mas Romeu 
800 C    PUERTO RICO                 Esp.  Platja de Fenals 
59 PS   PUIG                        2 Casc 

213 AV   PUIG DE CASTELLET           2   
621 C    PUIG D'EN PLA               3 Urb.Bloch 
319 C    PUIG I CADAFALCH            5 Condado del Jaruco 
72 AV   PUIG SENYORIAL              3  

355 C    PUIGVENTÓS                  4 Barri Puigventós 
445 C    PUNTA DE  CABDELLS          3 Urb.La Montgoda 
884 CM   PUNTA DE FENALS             Esp.   

222 C    PUNTAIRES                   2 Casc 
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8078 C RAFAEL ALBERTÍ Res Urb. Lloret Residencial 

12 C    RAFAEL DE CASANOVA          1 Casc 
333 C    RAMON CASAS                 Esp.  Urb.Fenals-1a.línia 
141 C    RAMON LLULL                 3 Urb.Rossell 
75 C    RECTOR COCH                 1 Casc 
66 C    RECTOR FELIP  GIBERT        1 Casc 

217 PS   RECTOR FELIP  GIBERT        2 Casc 
572 C    RECTORIA                    Esp.  Casc 
349 AV   REGIONS                    1 Urb.El Molí 
185 AV   REINA FABIOLA               3  

74 C    REPARTIDOR SANT ISIDRE      2 Casc 
168 C    REUS                        5 Papalús 
575 C    RIBERA D'EBRE               5 Urb.Lloret Blau 
340 C    RICARD CANALS               1 Urb.Fenals 

8158 CM RIERA Res. Urb. Masies de Lloret 
73 C    RIERA                       Esp.  

273 AV   RIERAL                      1  

384 C    RIPOLL                      5 Urb.Lloret de Dalt 
372 C    RIU  4 Urb.Roca Grossa 
284 C    RIU DE LA PLATA             1 Urb.Fenals 
578 C    RIU FLUVIÀ                  4 Urb. Turó de Lloret 
624 C    RIU GALLIGANTS              4 Urb. Turó de Lloret 
374 C    RIU MUGA                    4 Urb. Turó de Lloret 
358 C    RIU ONYAR                   4 Urb. Turó de Lloret 
375 C    RIU TER                     4 Urb. Turó de Lloret 
287 AV   ROCA GROSSA                 2 Urb.Roca Grossa 
77 C    ROMÀ BARNÉS RAMBLA          Esp.  Casc 

8054 C ROMÀ MAURA 5 Urb. Condado Jaruco 
412 C    ROMANÍ                      5 Urb.La Riviera 
483 C    ROMANIA                     4 Urb. Canyelles-UCSA 
801 C    ROMANS                      5 Urb.Serra Brava  

8079 C ROSA Res Urb. Lloret Residencial 
8056 C ROSA SENSAT I VILA 2 Sector Rieral 
376 C    ROSALIA DE CASTRO           4 Urb.Vinya Rosa 
417 C    ROSELLES                    5 Urb.Serra Brava 
467 C    ROSES                       5 La Creu de Lloret 
613 C    ROSSELLÓ                 5 Urb.Lloret Blau 
658 C    ROSSINYOLS                  5 Urb.Serra Brava 
405 C    ROTTERDAM                   5 Font de S. Llorenç 
216 C ROVIRA DE DALT              2 Sector Mas Carbó 
520 C    RUBEN DARIO                 5 Urb.Lloret Blau 

8049 PS    RUBEN DARIO                 5 Urb.Lloret Blau 
407 C    RUDA                       5 Urb.Serra Brava 
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8114 AV SA BOADELLA 1 Urb. Santa Clotilde 
8116 CM SA BOADELLA 1 Urb. Santa Clotilde 
162 PA   SA CALETA                   Esp.  

464 C    S'AGARÓ                     5 La Creu de Lloret 
325 C    SALVADOR DALÍ               5 Condado del Jaruco 
581 PL   SALVADOR ESPRIU             4 Urb.Vinya Rosa 

1247 C SALVADOR PUIG I ANTICH 4 Sector Sant Quirze 
78 C    SANT ALBERT                 2 Casc 
79 C    SANT ANTONI                 2 Casc 
81 C   SANT BALDIRI                1 Casc 
80 C    SANT BARTOMEU               2 Casc 

595 C    SANT BONAVENTURA            2  

82 C    SANT CARLES                 3 Casc 
83 TR   SANT CARLES                 3 Casc 
84 C    SANT CLIMENT                3 Casc 
85 C    SANT CRISTOFOL              2 Casc 
86 C    SANT ELM                    2 Casc 

470 C    SANT FELIU DE GUÍXOLS 5 La Creu de Lloret 
87 C    SANT GUERAU                 2 Casc 
89 C    SANT ISIDRE                 2 Casc 

629 C    SANT JAUME                  2 Pagueres 
88 C    SANT JERONI                 2 Casc 
92 C    SANT JOAN                   2 Casc 
90 C    SANT JORDI                  2 Pagueres 

630 PL   SANT JORDI                  2 Pagueres 
91 C    SANT JOSEP                  2 Casc 
93 C    SANT LLORENÇ                1 Casc 

209 TR   SANT LLUC                   2 Casc 
95 C    SANT LLUÍS                  3 Casc 
96 C    SANT MARTÍ                  1 Casc 
97 C    SANT MATEU                  2 Casc 
98 C    SANT MIQUEL                 3 Casc 

137 CR   SANT MIQUEL                 3 Casc 
100 C    SANT NARCÍS                 2 Casc 
101 C    SANT OLEGUER                2 Casc 
102 CR   SANT OLEGUER                2 Casc 
18 C    SANT PERE                  Esp.  Casc 

103 PS   SANT PERE                   Esp.  Casc 
1248 LG SANT QUIRZE 4 Sector Sant Quirze 
819 C    SANT QUIRZE                 4 Barri Puigventós 

8050 C SANT RAFEL 4 Barri Puigventós 
266 C    SANT RAMON                  4 Barri Puigventós 
105 C SANT ROC                    3  
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104 C    SANT ROMÀ                   Esp.  Casc 
888 PS   SANT ROMÀ                   2 Casc Antic                  
107 C    SANT TOMÀS                  2 Casc 
108 C    SANTA ANNA                  3 Casc 
109 C    SANTA CATERINA              2 Casc 

8115 AV SANTA CLOTILDE 1 Urb. Santa Clotilde 
885 CM   SANTA CLOTILDE              1   
110 C    SANTA CRISTINA              Esp.  Casc 
111 PL   SANTA CRISTINA              Esp.  Casc 
112 C    SANTA EULÀLIA               1 Casc 
144 C    SANTA ISABEL                3 Casc 
354 C    SANTA JULITA                4 Barri Puigventós 
113 C    SANTA LLÚCIA                1 Casc 
114 C    SANTA MARTA                 1 Trav.Riera 
115 C    SANTA TERESA                3 Casc 
285 C    SANTIAGO DE CUBA            2 Urb.Fenals-Zona Oest 
368 C    SANTIAGO RUSIÑOL            4 Urb .Roca Grossa  

8053 PS SANTIAGO RUSSINYOL 4 Urb. Roca Grossa 
180 C SANTOS REGOYOS 5 Urb. Condado del Jaruco 
803 C SARDENYA 4 Urb.Canyelles-Urcasa 
804 PL SARDINALS 3 Urb.  La Montgoda 
560 C SARDS 5 Urb. Solterra 

8080 C SATÈL.LITS Res Urb. Lloret Residencial 
8081 C SATURN Res Urb. Lloret Residencial 
301 C SEGADORS 3 Sector Can Ballell 
521 C SEGARRA 3 Urb. Lloret Blau 
180 C    SEGRIÀ                      5 Urb.Lloret Blau 
293 PS   SEGUNDO MATILLA             5 Condado del Jaruco 

8160 CM SENGLARS Res. Urb. Masies de Lloret 
116 C    SÈNIA DEL BARRAL            1 Casc 
202 C    SÈNIA DEL RABIC             1 Casc 

8082 AV SENYERA Res Urb. Lloret Residencial 
265 C SENYORA ROSSELL 2 Can Rossell    

8051 PS SENYORA ROSSELL 2 Del núm 1 al 3 (zona 
residencial)    

8051 PS SENYORA ROSSELL 5 Resta (zona esportiva i 
col·legi) 

805 C    SÈPIES                      5 Urb.Solterra  
612 C    SERRA DEL BERGUEDÀ          4 Urb.Lloret de Dalt 
806 C    SERRANS                     3 Urb.La Montgoda 
476 C    SICÍLIA                     4 Urb.Canyelles-Urcasa 

8015 C    SÒCRATES                    2 Mas Arbòs 
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221 C    SOL                         3 Casc 
425 PL   SOL                         5 Urb.Serra Brava 
117 TR   SOL                         3 Casc 
600 AV   SOL  IXENT                  3 Urb.La Tortuga 
516 C    SOLSONÈS                    5 Urb.Lloret Blau 
451 C    SORELLS                     3 Urb.La Montgoda 

8083 C SORRA Res Urb. Lloret Residencial 
1237 C SORRENTO 4 Urb.Canyelles-Urcasa 
315 PL   SRA.DE ROSSELL              5 Urb.Serra Brava 
501 C    SUÈCIA                      4 C.Canyelles-Ucsa 
490 PS   SUÈCIA                      4 C.Canyelles-Ucsa 
489 C    SUISSA                      4 C.Canyelles-Ucsa 
416 C    SUREDES                     5 Urb.Serra Brava 
382 C    SURIA                       4 Urb.Lloret de Dalt 
598 AV   SURO GROS                   4 Urb.Suro Gros 
463 C    TAMARIU                     5 La Creu de Lloret 
555 C    TAPERS                      3 Sector Can Ballell 

8097 PS TARONGES 3 Urb. Montgoda 
58 C    TARONGÈS                    2 Casc 

198 C    TARRAGONA                   2 Sector Mas Carbó  
429 C    TARRAGONES                  5 Urb.Lloret Blau 
183 C    TEIXIDORS                   3 Sector Can Ballell 

8084 C TERRA Res Urb. Lloret Residencial 
524 C    TERRA ALTA                  5 Urb.Lloret Blau 
302 C    TERRASSANS                  3 Sector Can Ballell 

8096 PS TIL·LERS 3 Urb. Montgoda 
346 C    TINTORERS                   3 Sector Can Ballell 
465 C    TORDERA                     5 La Creu de Lloret 
19 PL   TORRE                       Esp.  Casc 

643 PJ   TORRE CAMPDERÀ              Esp.  Punta Marinera 
119 C    TORRENTÓ                    Esp.  Casc 
352 AV   TORTUGA                     3 Urb.La Tortuga 
371 C    TRAMUNTANA                  4 Urb.Roca Grossa 
617 PS   TRANQUIL.LITAT              4 S.Cristina-Ur.Famara 
574 CR   TRES CREUS                  2 Casc 
120 TR   TRES CREUS                  2 Casc 
121 C    TROMPETES                   2 Casc 

8085 C TUCAN Res  Urb. Lloret Residencial 
587 PS   TULIPES                     4 Urb.Roca Grossa 
235 C    TUNIS                       4 Urb.Canyelles-Urcasa 

8155 CM TURO Res. Urb. Masies de Lloret 
159 C    TURÓ DE L'ESTELAT           1 Casc 
890 PS   TURÓ DE L'ESTELAT           1  Casc 
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122 C    UNIÓ                        2 Casc 
51 TR   UNIÓ                        2 Casc 

8086 C UNIVERS Res Urb, Lloret Residencial 
8087 C URÀ Res Urb. Lloret Residencial 
538 C    URGELL                      5 Urb.Lloret Blau 
259 C    VALÈNCIA                    Res.  Urb.Los Pinares 
623 C    VALENTÍ ALMIRALL            1 Urb.Fenals 
533 C    VALL D'ARAN                 5 Urb.Lloret Blau 
127 C    VALL DE VENÈCIA             1 Casc 
528 C    VALLÈS                      5 Urb.Lloret Blau 
531 C    VALLESPIR                   5 Urb.Lloret Blau 
124 C    VENÈCIA                     Esp.  Casc 
125 PL   VENÈCIA                     Esp. Casc 
126 TR   VENÈCIA                     1 Casc 

8166 C VENTS 4 Urb. Roca Grossa 
8088 C VENUS Res Urb. Lloret Residencial 
8089 C VERGE Res Urb. Lloret Residencial 
139 C    VERGE DE  LORETO            1 Casc 
128 C    VERGE DE LA CANAL           3 Casc 
22 C    VERGE DELS DOLORS           3 Casc 

404 C    VERSALLES                   5 Font de S. Llorens 
163 C    VIC                         5 Papalús 
203 C    VICENÇ BOU                  1 Casc 
622 C    VICENS VIVES                3 Urb.Bloch 
458 C    VÍCTOR BALAGUER             5 Urb.Els Llorers 
224 PL   VIDAL I BARRAQUER           2 Plaça de l'Hospital       
142 AV   VIDRERES                    1 Del núm 1 al 199 I del 2 al 

160  (Zona Residencial) 
142 AV   VIDRERES                    4 Del núm 162 al 204 (Zona 

Industrial)  
129 C    VÍDUES I DONZELLES          2 Casc 
564 PL   VIENA                       5 Font de S. Llorens 
14 C VILA                        Esp.  Casc 
37 PL   VILA                        Esp.  Casc 

169 AV   VILA DE BLANES        1 Fins rotonda Papalús              
158 AV VILA DE TOSSA         2 Des de la rortonda fins la 

Pujada Sta. Cristina                                                   
158 AV VILA DE TOSSA         5 Fins terme de Blanes    
158 AV VILA DE TOSSA         1 Fins el núm. 104 
158 AV VILA DE TOSSA         2 Des del núm. 106 fins 

l'accès a  Lloret de Dalt. 
158 AV VILA DE TOSSA         3 Passat accès a Lloret de 

Dalt fins  accès Llorers. 
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158 AV VILA DE TOSSA         5 Resta Ctra. finsTerme 

Tossa.  
8151 C VILADRAU Res. Urb. Los Pinares 
175 C VILAFRANCA                  5 Papalús 
200 C    VIOLETES                    5 Urb.Serra Brava 
182 C    VISTA ALEGRE                5 Costa d'en Gallina 
365 C   XALOC                       4 Urb.Roca Grossa 

8016 C    XINO-XANO                   2 Mas Arbòs 
424 C    XIPRERS                     5 Urb.Serra Brava 
397 C    XOPS                        5 Urb.Serra Brava 
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 2 
        
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
        
ARTICLE 1.- Fonament legal.- 
           
          La present Ordenança  Fiscal s'estableix a  l'empara d’allò que disposa l'article 
106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del  Règim Local i  els articles 
6.1 i 8,1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Té per objecte establir el tipus de 
gravamen de l’impost sobre béns immobles el règim jurídic del qual ve establert als 
articles 60 a 77 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
          
          El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables 
a aquest municipi a l'Impost sobre Béns Immobles, previst en els  articles del 61  al 78 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable.- 
           
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat dels següents drets sobre els 
béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles  de característiques especials: 
           

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 
públics a que es trobin afectes. 

b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 

 
2. La realització del fet imposable que correspongui, d'entre els definits en l'apartat 

anterior segons l'ordre de prelació, determinarà la no subjecció de l'immoble a les 
restants modalitats previstes en el mateix.  

 
3. Als efectes d'aquest impost  tindran la consideració  de  béns immobles rústics, de 

béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que així 
es defineixen en les normes reguladores del Cadastre immobiliari.  

 
ARTICLE 3.- No subjecció.- 
           
 No estan subjectes a aquest  impost: 
 
1. Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 

maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per 
als usuaris. 

 
2. Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 
 

a / Els de domini públic afectes a ús públic. 
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b/ Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 
l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a 
tercers mitjançant contraprestació. 

                     
ARTICLE 4.- Subjectes passius.- 
           
1.  Són  subjectes  passius   de  l'impost, a títol de contribuents, les persones naturals i 

jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre. 

 
  El que es disposa en el paràgraf anterior serà d'aplicació sens perjudici de la 
facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada, conforme a 
les normes de dret comú. 

 
2.   En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble 

de característiques especials serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el 
cànon més elevat. 

 
  El substitut del contribuent a que es refereix el paràgraf anterior, podrà 
repercutir sobre els demés concessionaris la part de la quota líquida que li 
correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cadascun d'ells. 

 
3.  L'Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l'impost en aquells, que no 

reunint la condició de subjectes passius del mateix, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials. 

 
4.  En relació al que disposa l’article 35.6 de la Llei General Tributària, per a sol·licitar la 

divisió de la quota tributària serà indispensable aportar les dades personals i domicilis 
de la resta d’obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la 
proporció en que participa cadascun en el domini o dret sobre l’immoble. En aquest 
cas, serà necessari que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat financera 
el pagament de les quotes individuals resultants. 

            
ARTICLE 5.- Exempcions.- 
           
1.  Exempcions directes d'aplicació d'ofici.  
 
         Estaran exempts els béns detallats en el RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
2.  Exempcions directes de caràcter rogat.  
 
Així mateix, prèvia sol·licitud, estan exempts de l'Impost: 
 

a/ Els immobles que es destinin a l'ensenyament en centres docents acollits, total o 
parcialment, al règim de concerts educatius, en quan a la superfície afectada a 
l'ensenyament concertat.  
 
b/ Els declarats expressament o individual monument o jardí històric d’interès 
cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 48 

16/1985, de 25 de juny, i inscrits en el Registre General a que es refereix l'article 12 
com integrants del Patrimoni Històric Artístic Espanyol, així com els compresos en les 
disposicions addicionals primera, segona i cinquena d'aquesta Llei. 
 
Expressament no estaran exempts els bens immobles enumerats en aquest apartat 
b) quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, excepte o que els resulti 
d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al 
mecenatge, o que la subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, 
les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de 
l’Estat o entitats de dret públic d’anàleg caràcter de las Comunitats Autònomes i de 
las entitats locals.  
 
Aquesta exempció afectará als immobles que reunexin els següents requisits: 

 
- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en 
l'instrument del planejament urbanístic a que es refereix l'article 20 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny. 
 
- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 
50 anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en l'article 86 del Registre de 
Planejament Urbanístic com a objecte de protecció integral en els termes previstos 
en l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 
 
c/ La superfície dels monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració 
de masses d'arbres subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per 
l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, 
comptant a partir del període impositiu següent a aquell en que es realitzi la seva 
sol.licitud. 

 
d/ També seran exempts els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos 
en l’article 63.1 del RDL 2/2004, Text Refós Llei Reguladora de les Hisendes Lo¬cals, 
les entitats sense finalitats lucratives, excepte els afectes a explotacions econòmiques 
no exemptes de l’impost de societats, en els termes previstos a l’article 15.1 de la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
3.  Exempcions potestatives d'aplicació d'ofici.  
 
 També estan exempts els següents béns immobles situats en el terme municipal 
d'aquest Ajuntament: 
 

a/ els de naturalesa urbana, quina quota líquida sigui inferior a 4 €. 
 
b/ Els de naturalesa rústica, en el cas de que per cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat dels béns rústics posseïts en el terme municipal sigui 
inferior a 8 €. 

 
4.  Exempció potestativa de caràcter rogat. 

javascript:%20linkToDocument('RCL%5C%5C2002%5C%5C3014',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL%5C%5C2012%5C%5C1762&baseUnit=A.14&targetNM=RCL%5C%5C2002%5C%5C3014&targetUnit=.&baseGUID=I2f02707050c311e2bf34010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=legis&docguid=');
javascript:%20linkToDocument('RCL%5C%5C2002%5C%5C3014',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL%5C%5C2012%5C%5C1762&baseUnit=A.14&targetNM=RCL%5C%5C2002%5C%5C3014&targetUnit=.&baseGUID=I2f02707050c311e2bf34010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=legis&docguid=');
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  Estan exempts els béns immobles situats en el terme municipal d'aquest Ajuntament 
quin titulars siguin els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin afectes 
al compliment de les finalitats específiques dels centres referits. 
 
5.  Les exempcions de caràcter rogat, siguin directes o potestatives, han de sol·licitar-se 

pel subjecte passiu de l'impost. 
 
 L'efecte de la concessió de les exempcións de caràcter rogat comença a partir de 
l'exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Malgrat 
això, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es 
concedirà si en la data de meritar el tribut concorren els requisits exigits pel seu gaudi. 

 
ARTICLE 6.- Base imposable.- 
           
1. Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determinarà, 

notificarà i serà susceptible d'impugnació, conforme a les normes reguladores del 
Cadastre Immobiliari. 

2.  Els valors cadastrals podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els 
casos i forma que la Llei preveu. 

 
Article 7.- Base liquidable.- 
 
1.  La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions 

que legalment estiguin establertes; i en particular la reducció a que es refereix 
l'article 8 i de la present ordenança fiscal. 

2.  La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en els 
procediments de valoració col·lectiva. Aquesta notificació inclourà la motivació de la 
reducció aplicada mitjançant la indicació del valor base de l'immoble així com l'import 
de la reducció i de la base liquidable del primer any de vigència del valor cadastral. 

3.  El valor base serà la base liquidable de l'exercici immediat anterior a l'entrada en 
vigor del nou valor cadastral, excepte les circumstàncies assenyalades en l'article 69 
del RDL 2/2004, de 5 de març. 

4.  En els procediments de valoració col·lectiva la determinació de la base liquidable serà 
competència de la Direcció General del Cadastre i recurrible davant dels Tribunals 
Econòmic-Administratius de l'Estat. 

 
 
 
 
ARTICLE 8.- Reducció de la base imposable.- 
 

1.  Es reduirà la base imposable del béns immobles urbans i rústics que es trobin en 
alguna d'aquestes dues situacions: 

 
a/ L'immoble quin valor cadastral s'incrementi, com a conseqüència de procediments 
de valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de: 
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1.  L'aplicació de la nova Ponència total de valor aprovada amb posterioritat a l'1  de 
gener de 1997. 

2.  L'aplicació de successives Ponències totals de valors que s'aprovin una vegada 
transcorregut el període de reducció establert en l'article 68.1 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
b/ Quan s'aprovi una Ponència de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de la 
reducció prevista en aquest apartat 1 i quin valor cadastral s'alteri, abans de finalitzar 
el termini de reducció, per: 
 

1.  Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 
2.  Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial. 
3.  Procediment simplificat de valoració col·lectiva. 
4.  Procediment d'inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, 

subsanacions de discrepàncies i inspecció cadastral. 
 
2. La reducció serà aplicable d'ofici, amb les següents normatives: 
 

a/ S'aplicarà durant un període de nou anys a comptar des de l'entrada en vigor dels 
nous valors cadastrals, sens perjudici del que disposa l'article 70 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
b/ La quantia de la reducció serà el resultat d'aplicar un coeficient reductor, únic per 
a tots els immobles afectats del municipi, a un component individual de la reducció, 
calculat per a cada immoble. 
c/ El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició. 
d/ El component individual serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor 
cadastral que correspongui a l'immoble en el primer exercici de la seva vigència i el 
valor base. Aquesta diferència es dividirà per l'últim coeficient reductor aplicat quan 
concorrin els supòsits de l'article 67, apartat 1,b ) 2n i b) 3r l’article 68.1 text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
e/ En els casos contemplats en l’article 67, apartat 1.b) 1r. del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals., s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció 
i s’extengirà el dret a l’aplicació de la resta de la reducció que es vingués aplicant. 
f/ En els casos contemplats en l'article 67, apartats 1.b). 2.o, 3r i 4t, del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. no s'iniciarà el còmput d'un nou període 
de reducció i el coeficient de reducció aplicat als immobles afectats prendrà el valor 
corresponent a la resta dels immobles del municipi. 
 

3.  La reducció no serà aplicable a l'increment de la base imposable que resulti de 
l'actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en 
les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. 

 
4.  En cap cas serà aplicable la reducció regulada en aquest article, als béns immobles 

de característiques especials. 
 
ARTICLE 9.- Tipus de gravamen i recàrrec.- 
           
1.   Els  tipus de  gravamen  aplicables en  aquest  municipi seran: 
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 a/ Per als béns de naturalesa urbana: 
 

 Tipus de gravamen general:    0,72% 
  

 b/ Per als béns de naturalesa rústica: 0,65 %  
 
 c/ Béns immobles de característiques especials: 0,90% 
 
2. D’acord amb el que estableix l’article 72.4 del text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, s’estableixen els tipus de gravamen diferenciat per als béns 
immobles de naturalesa urbana, exclosos els d’ús residencial, atenent als usos 
establerts a la normativa cadastral per la valoració de les construccions que superin 
el valor cadastral que per cada ús es recull en el següent quadre: 
 

Ús Codi 
Valor 

cadastral 
mínim 

Tipus impositiu 

Comercial  C 137.981,77 0,770% 
Oci i hostaleria  G 962.232,37 0,770% 
Industrial  I 116.065,78 0,770% 
Oficines  O 143.287,35 0,770% 
 

En tot cas, els tipus de gravamen diferenciats a que es refereix aquest apartat 
s’aplicaran al deu per cent dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tinguin 
assignat major valor cadastral. Quan els immobles tinguin atribuïts diversos usos 
s’aplicarà el tipus corresponent a l’ús de la edificació o dependència principal. 

 
3. S'estableix un recàrrec del  50% sobre la quota líquida de l’impost sobre els béns 

immobles urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent, que s’aplicarà 
conforme al que disposa el paràgraf tercer de l’apartat 4 de l’article 72 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per complir les obligacions que es 
determinin reglamentàriament. 
 
Aquest recàrrec s’acreditarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes 
passius de l’impost, una vegada constatada la desocupació de l’immoble, juntament 
amb l’acte  administratiu per la qual aquesta es declari. 

         
 
 
ARTICLE 10.- Quotes.- 
        
          La quota íntegra serà el resultat d'aplicar a la base liquidable de l'impost el tipus 
de gravamen que correspongui segons la naturalesa del bé. La quota líquida s'obtindrà 
minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes en l'article següent. 
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ARTICLE 11.- Bonificacions.- 
 
1.- Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, sempre que 
així ho sol·licitin els interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que 
constitueixin l’objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no 
figurin entre els béns del seu immobilitzat.  
  
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent 
a aquell en que s’iniciïn les obres fins el posterior a la finalització de les mateixes, sempre 
que en el decurs d'aquest període es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, 
i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius. 
 
 Per gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran d'acomplir els següents 
requisits: 
 

a/ Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció de que es 
tracti, la qual es farà mitjançant certificat del tècnic-director competent de les 
mateixes, visat pel Col·legi professional. 
b/ Acreditació de que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i 
promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la 
societat. 
c/ Acreditació de que l'immoble objecte de la bonificació és de la seva propietat i no 
forma part de l'immobilitzat, que es farà mitjançant còpia de l'escriptura pública o 
alta cadastral i certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim 
balanç presentat davant l'AEAT, a efectes de l'impost sobre societats. 
d/ Fotocòpia de l'alta o últim rebut de l'impost sobre activitats econòmiques, si 
s’escau. 

 
 La sol·licitud de bonificació es podrà formular des de que es pugui acreditar l'inici de 
les obres; i l'acreditació dels requisits anteriors podrà realitzar-se mitjançant qualsevol 
altre documentació admesa en Dret. 
 
 Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afectessin a diversos solars, 
en la sol·licitud es detallaran les referències cadastrals dels diferents solars. 
 
2. Primer. Els habitatges de protecció oficial i els equiparables a aquestes, segons les 
normes de la Comunitat Autònoma, gaudiran d'una bonificació del 50% durant el termini 
de tres anys, comptats des de l'any següent a la data d'atorgament de la qualificació 
definitiva. 
 
 Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració de 
la mateixa i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en 
que ho sol·liciti. 
 
 Per tenir dret a aquesta bonificació, els interessats hauran d'aportat la següent 
documentació: 
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• Escrit de sol·licitud de la bonificació 
• Fotocòpia de l'alteració cadastral  
• Fotocòpia del certificat de qualificació de Habitatge de Protecció Oficial 
• Fotocòpia de l'escriptura o nota simple registral de l'immoble 
• Si en l'escriptura pública no constés la referència cadastral, fotocòpia del rebut 

de l'impost sobre béns immobles corresponent a l'exercici anterior. 
 
 Segon. A més, i quan concorrin els requisits previstos en aquest punt, els habitatges 
de protecció oficial i les equiparables a aquestes, segons les normes de la Comunitat 
Autònoma, una vegada transcorregut el termini de tres anys assenyalat en el punt ú 
anterior, comptats des de l'atorgament de la qualificació definitiva, gaudiran d'una 
bonificació del  50% per període de 2 anys. 
 
 Per tenir dret a aquesta bonificació, els interessats hauran d'aportar: 
 

• Escrit de sol·licitud de la bonificació 
• Certificat de l'Ajuntament de que l’habitatge del que es sol·licita el benefici 

fiscal és el domicili habitual del subjecte passiu de l'impost. 
 
3. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra i, en el seu cas, del recàrrec 
de l'impost a que es refereix l'article 153 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, els béns rústics de les Cooperatives Agràries i d'Explotació comunitària 
de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim 
Fiscal de les Cooperatives. 
 
4. Els subjectes passius de l'impost, que ostentin la condició de titulars de família 
nombrosa definida a l’article 2 de la Llei 40/2003, de protecció de les famílies 
nombroses, 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 9.500€. 

 
 La bonificació haurà de ser demanada pel subjecte passiu, qui acompanyarà a la 
sol·licitud la següent documentació: 
 

• Escrit de sol·licitud de la bonificació, en el que s'identifiqui el bé immoble. 
• Fotocòpia del document acreditatiu de la titularitat del bé immoble. 
• Certificat de família nombrosa. 
• Certificat d’empadronament. 

 
 El termini de gaudi de la bonificació serà de 2 anys; si bé el subjecte passiu podrà 
sol·licitar la pròrroga d'aquest termini dins de l'any en el que el mateix finalitzi, sempre 
que continuïn concorrent els requisits regulats en aquest apartat. En tot cas, la 
bonificació s'extingirà d'ofici l'any immediatament següent a aquell en el que el subjecte 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 54 

passiu cessi en la seva condició de titular de família nombrosa o deixin de concórrer 
algun dels requisits esmentats  
 
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. 

 
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 mesos 
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 
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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. 
 
7. Les bonificacions regulades en els apartats anteriors han de ser sol·licitades pel 
subjecte passiu; i amb caràcter general l'efecte de l0a concessió de les mateixes 
començarà a partir de l'exercici següent, quan la bonificació es sol·liciti abans de que la 
liquidació sigui ferma, es concedirà si en la data de meritament de l'impost concorren 
els requisits exigits pel seu gaudi. 
 
8.  Les bonificacions regulades en l'apartat 1 a 5 d'aquest article són compatibles entre 
sí quan així ho permeti la naturalesa de la bonificació i del bé immoble corresponent; i  
s'aplicaran, en el seu cas, per l'ordre en el que les mateixes apareguin relacionades en 
els apartats citats, minorant successivament la quota íntegra de l'impost. 
 
ARTICLE 12.- Meritament.- 
           
          L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 
          
ARTICLE 13.- Període impositiu.- 
           
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural. 
2. Les variacions de tipus físic, econòmic o jurídic, incloent les modificacions de titularitat 

dels béns immobles,  tindran efectivitat en  el període impositiu següent a aquell en 
que tinguin lloc. 

 
ARTICLE 14.- Obligacions formals.- 
 
 Les alteracions referides als béns immobles susceptibles d'inscripció cadastral que 
tinguin transcendència a efectes d'aquest impost determinaran l'obligació dels subjectes 
passius de formalitzar les declaracions dirigides a la seva inscripció en el Cadastre 
Immobiliari, conforme al que s'estableix en les seves normes reguladores. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 15.- Liquidació, recaptació i inspecció.- 
           
1.  Correspon  a  l'Ajuntament, sens  perjudici  de   les delegacions  que  expressament  

pugui  efectuar  al  Consell Comarcal o a  la Diputació  provincial, la  liquidació i  la  
recaptació de l'impost. 

2.  La  liquidació  comprèn  la  determinació  dels  deutes tributaris i l'emissió dels 
documents de cobrament. 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 56 

3. L'acte liquidador serà aprovat per l'òrgan competent  i la notificació als contribuents 
es portarà a terme de  forma col·lectiva, mitjançant  edictes  publicats en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  província  i  en  el  tauler  d'edictes  de   l'Ajuntament i , en el seu cas, 
de l'ens delegat. 

4. Sens perjudici  de les delegacions  que pugui  efectuar, correspon  a   l'Ajuntament  
la   recaptació  voluntària i executiva de l'impost. 

5. Correspon  a l'Ajuntament  la resolució  dels  expedients d'ingressos indeguts. 
6. La resolució dels recursos  que s'interposin contra  els actes esmentats en els apartats 

precedents d'aquest article, així  com  l'assistència  i  la  informació  al  contribuent  
referida a aquestes matèries, correspon  a l’Ajuntament o  a l'ens supramunicipal en 
qui les hagi delegat.           

7. Sens  perjudici  de les  fórmules  de  col·laboració  que s'estableixen, la  inspecció 
d'aquest  impost es  portarà  a  terme pels òrgans competents de l'Administració de 
l'Estat. 

 
ARTICLE 16.- Afecció de béns al pagament de l'impost i supòsits especials de 
responsabilitat.- 
 
1.  En els  supòsits  de  canvi,  per  qualsevol  causa, en  la titularitat dels drets que 

constitueixen el fet imposable d'aquest impost, els  béns immobles  objecte dels 
referits  drets  quedaran afectes  al  pagament  de  la totalitat de la quota tributària, 
en els termes previstos en l'article 41 de la Llei General Tributària. A aquests efectes, 
els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes 
pendents per l'impost sobre béns immobles associats a l'immoble que es transmet. 

2.   Respondran solidàriament de la quota de l'impost, i en proporció a les seves 
respectives participacions, els copartíceps o  cotitulars de les entitats a que es 
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, si figuren inscrits en el Cadastre 
Immobiliari. Si no figuren inscrits, la responsabilitat s'exigirà per parts iguals en tot 
cas. 

           
ARTICLE 17.- Infraccions i sancions.- 
       
          Es  procedirà  segons   el  que  preveu   la  Llei   General Tributària,  les   normes  
que regeixen,  complementen  i desenvolupen el  present  impost i  l'Ordenança  General  
de  Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària. 
 
ARTICLE 18.- Remissió normativa.- 
           
          En tot allò que no estigui  especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran  
les  normes que  regulen  el  present impost,  l'Ordenança General  de Gestió,  Recaptació   
i Inspecció  Tributària,   la   Llei  General   Tributària   i   disposicions que les desenvolupin 
i complementin. 
    
Disposicions Transitòries.- 
           
        Primera.-  Pel que fa  als beneficis  fiscals  atorgats  abans de la vigència de les 
successives modificacions legislatives, s'aplicarà el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
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        Segona.- Fins que no es procedeixi a la fixació dels  valors cadastrals d'acord amb 
el que preveu l'article 6è. apartat 3 de la present ordenança s'aplicarà el que disposa la 
disposició transitòria 15ª del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Disposició Final.- 
          
          Aquesta Ordenança entrarà en vigència, prèvia publicació del seu text íntegre en 
el B.O.P., el  dia 1 de gener del 2018  i continuarà vigent mentre no s'aprovi  la seva 
modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 3. 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Disposició general 
 
ARTICLE 1 
Atenent a l'article 106 en relació amb el punt 4.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
amb el procediment previst en els articles 15 al 19 i d'acord amb els articles 78 al 91 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l'aplicació de 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques en el terme municipal de Lloret de Mar. 
 
Naturalesa i fet imposable 
 
ARTICLE 2 
3. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe municipal i de caràcter 

real. 
4. El fet imposable d’aquest impost el constitueix el mer exercici d'activitats 

empresarials, professionals o artístiques en aquest terme municipal, tant si les 
activitats s'exerceixen en un local determinat com si no, i tant si estan especificades 
en les tarifes de l'impost com si no. 

5. A l’efecte d’aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes - 
quan tinguin caràcter independent-, les minaires, industrials, comercials i de serveis. 
No tenen, per tant, aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes 
dependents, les forestals i les pesqueres, que no constitueixen un fet imposable per 
l'impost. 
A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior, es considerarà ramaderia independent 
el conjunt de caps de bestiar compresos en algun dels casos següents: 
a) Que pasturi o s'alimenti fonamentalment en terres no explotades agrícolament o 
forestalment per l'amo del bestiar. 
b) L'estabulat fora de les finques rústiques. 
c) El transhumant o el que canvia de jurisdicció. 
d) El que s'alimenta fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca on es cria. 

6. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o 
artístic quan suposa l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de 
recursos humans, o d'un dels dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o 
distribució de béns o serveis. 

7. El contingut de les activitats gravades està definit en les tarifes de l'impost aprovades 
pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre (BOE, de 29 de setembre, 
1 i 2 d'octubre), i pel Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost (BOE, de 6 
d'agost). 

8. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret 
i, en particular, pels previstos en l'article 3 del Codi de comerç. 

 
 
Supòsits de no-subjecció 
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ARTICLE 3 
No és fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents: 
1. L'alienació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses, degudament inventariats 
com a immobilitzat durant més de dos anys abans de la data de transmissió, i la venda 
de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués utilitzat durant el 
mateix període de temps. 
2. La venda de productes rebuts com a pagament de treballs personals o serveis 
professionals. 
3. L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de 
l'establiment. Contràriament, està subjecta a l'impost l'exposició d'articles per regalar 
als clients. 
4. Quan es tracti de venda a la menuda, la realització d'un sol acte o operació aïllada. 
 
Exempcions 
 
ARTICLE 4 
A.-  Estaran exempts de l'impost: 
 
a) L'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i també els organismes 

autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats 
autònomes i de les entitats locals. 

 
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol 

durant el dos primers períodes impositius en què es desenvolupi l’activitat. 
A aquest efecte, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici de l’activitat 
quan aquesta s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, 
circumstància que s’entendrà que es produeix, entre altres supòsits, en els casos de: 

1. Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
2. Transformació de societats. 
3. Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la 
nova entitat. 

4. Successió en la titularitat de l’explotació per familiars vinculats a l’anterior 
titular per línia directa o col·lateral fins al segon grau inclusiu. 

A efectes de gaudir d’aquesta bonificació tampoc no es considerarà que el 
subjecte passiu inicia l’exercici de l’activitat, entre altres supòsits: 
1. Quan l’alta respongui a canvis normatius en la regulació de l’impost. 
2. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava 

exercint. 
3. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que 

ja s’estava realitzant. 
4. Quan l’alta sigui conseqüència de l’ampliació o obertura d’un nou local per a 

la realització d’una activitat econòmica, per la qual ja s’estava tributant. 
5. Quan un subjecte passiu inicia una activitat econòmica a un local en el qual 

s’exercia la mateixa activitat econòmica (alta o inici en el mateix epígraf de 
les tarifes o en un altre epígraf que estableixi la mateixa activitat 
objectivament considerada). 

Si el subjecte passiu que inicia l’exercici d’una activitat econòmica subjecta 
a quota municipal, al mateix temps, inicia la utilització d’un local que n’és 
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indirectament afecte, l’exempció s’aplicarà tant pel que fa a les quotes d’IAE i 
recàrrec que gravin l’exercici de l’activitat en si mateixa considerada, com pel que 
fa a la quota especial exigible pel local indirectament afecte. 
 

c) Els subjectes passius següents: 
 
• Les persones físiques. 
• Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats de 

l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin 
un import net de xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

• Quant als contribuents de l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només 
afectarà els que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que 
tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

 
A efectes de l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en compte les regles 
següents: 
 

1. L’import net de la xifra de negocis es determinarà segons l’article 35é.2 II del 
Codi de comerç. 

2. L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de 
l’impost sobre societats o dels contribuents de l’impost sobre la renda de no 
residents, el del període impositu respecte del qual hagués finalitzat el termini de 
presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de meritació 
d’aquest impost.  

En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, l’import net de la xifra de 
negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de la meritació de 
l’impost.  

Si l’esmentat període impositu hagués tingut una durada inferior a l’any 
natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevaria a l’any. 

3. Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en 
compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
No obstant això, quan l’entitat formi part d’un grup de societats com les previstes 
en l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà 
al conjunt d’entitats que pertanyin al grup. Als efectes del que disposa el paràgraf 
anterior, s’entendrà que els casos de l’article 42 del Codi de Comerç són els 
recollits en la secció 1a del capítol I de les normes per a la formulació dels 
comptes anuals consolidats, aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de 
setembre. 

4. En el supòsit dels contribuents de l’impost sobre la renda de no residents, 
s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels 
establiments permanents situats en territori espanyol. 

 
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 

regulades pel text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004 de 29 d’octubre. 

e) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament, en tots els 
seus graus, costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes, 
de les entitats locals o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els 
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establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, sense afany de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d'escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o d'internat, encara que 
excepcionalment en l'establiment mateix venguin els productes dels tallers dedicats 
a l'esmentat ensenyament i sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap 
particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries 
primeres o al manteniment de l'establiment. 

 
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials sense ànim de 

lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que 
facin per a ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que 
venguin els productes dels tallers dedicats a aquestes finalitats i sempre que l'import 
de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini 
exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al manteniment de l'establiment. 

 
g) La Creu Roja Espanyola. 
 
h) Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o 

convenis internacionals. 
 
B.- Les exempcions regulades en les lletres b), e) i f) de l’apartat A anterior tindran 
caràcter de petició i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
Les sol·licituds per al reconeixement de les exempcions pregades es presentaran 
juntament amb la declaració d’alta en l’impost, acompanyades de la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits exigits en la normativa. 
Declarada l’exempció, tindrà efecte en l’exercici de la data de la seva sol·licitud i a tal 
efecte s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. 
 
C.-  Sense perjudici de les exempcions previstes en el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, les entitats sense fins lucratius estaran exemptes de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques per les explotacions econòmiques a les que es refereix 
l’article 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense 
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
No obstant, aquestes entitats hauran de presentar declaració d’alta en la matrícula de 
aquest impost i declaració de baixa en el cas de cessament en l’exercici de l’activitat. 
L’aplicació de les exempcions previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense ànim de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge, estarà 
condicionada al fet que les entitats sense ànim de lucre comuniquin a l’Ajuntament 
l’exercici de l’opció, regulada en l’article 14.1 de l’esmentada Llei 49/2002, i que 
compleixin requisits i supòsits relatius al règim fiscal especial regulat en el títol II de 
l’esmentada Llei 49/2002. 
 
Bonificacions i reduccions 
 
ARTICLE 5 
 Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les bonificacions següents: 
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a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions de cooperatives i 
les societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista en la Llei 20/1990, 
de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
b) Una bonificació del 50% de la quota corresponent per a aquells que iniciïn l’exercici 
de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitats següents a la 
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de l’activitat iniciada. 
El període d’aplicació de la bonificació caducarà passats cinc anys des de la finalització 
de l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 82 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i transcrita  en l’article 4, A, lletre H d’aquesta 
ordenança fiscal. 
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota tributària integrada per la quota municipal 
modificada per l’aplicació del coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import 
net de la xifra de negocis, i, si convé, per l’aplicació del coeficient de ponderació de la 
situació física del local, previstos en els articles 86 i 87, respectivament, del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en aquesta ordenança fiscal. 
 
c) 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 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. 

 
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. 
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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. 
 
d) De conformitat amb el que estableix l’article 88.2.a) del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 
de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els 
que iniciïn l’ exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal 
superior a 4.000,00 €, gaudiran durant els 5 anys d’ activitat següents a la conclusió del 
segon període impositiu de desenvolupament d’ aquesta de la bonificació que es detalla:  

- 1r any bonificació del 50%.  
- 2n any bonificació del 40%.  
- 3r any bonificació del 30%.  
- 4t any bonificació del 20%.  
- 5è any bonificació del 10%. 

 
A aquests efectes s’ entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit anteriorment 
sota una altra titularitat en els supòsits següents:  
 
- En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques d’ activitat.  
- En la transformació de societats. 
 
Subjectes passius 
 
ARTICLE 6 
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4  de la Llei general tributària, sempre que facin qualsevol de 
les activitats que originin el fet imposable en aquest terme municipal. 
 
Quota i deute tributari 
 
ARTICLE 7 
 
1. La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, inclòs l’element 

superfície, d'acord amb els preceptes continguts en el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals; el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre; el 
Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost, i altres disposicions que siguin 
d’aplicació, i també el coeficient de ponderació segons l’import net de la xifra de 
negocis del subjecte passiu i el coeficient acordat per aquest Ajuntament i regulat en 
l’article 9 d'aquesta ordenança fiscal. Si escau, s’aplicarà el recàrrec provincial que 
estableixi la Diputació, sobre les quotes municipals modificades per l’aplicació del 
coeficient de ponderació previst en l’article 86 del tex refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i transcrit en l’article 8 d’aquesta ordenança fiscal. 

2. Si les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat o altres normes 
modifiquen les tarifes de l'impost i/o n'actualitzen les quotes, les variacions tindran 
plena vigència i tindran efecte des de la seva entrada en vigor. 
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Coeficient de ponderació 
 
ARTICLE 8 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost, s’aplicarà en tots 
els casos un coeficient de ponderació determinat en funció de l’import net de la xifra de 
negocis del subjecte passiu. 
Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el quadre següent: 
 

Import net de la xifra de negocis (euros)      coeficient 
 
Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00             1,29 
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00         1,30 
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00        1,32 
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00      1,33 
Més de 100.000.000,00                                   1,35 
Sense xifra de negocis                                     1,31 
 

Als efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import 
net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats 
econòmiques que exerceixi, i es determinarà d’acord amb el que preveu l’article 82.1 c) 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i transcrit en l’article 4.1.c) 
d’aquesta ordenança fiscal. 
 
Coeficient de situació 
 
ARTICLE 9 
1. A l'efecte del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en categories 
fiscals. 

2. La classificació de carrers es correspon amb la que figura en l'annex a l'Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.  

3. Les vies públiques que no siguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última 
categoria i restaran en aquesta qualificació fins a l'1 de gener de l'any següent a 
aquell en què s’aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió en l'índex alfabètic 
de vies públiques. 

4. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient de ponderació assenyalat 
en l’article anterior d’aquesta ordenança, i tenint en compte la categoria fiscal de la 
via pública, segons la classificació de carrers vigent en el moment de la meritació de 
l'impost, on s’ubica físicament el local en què es fa l’activitat econòmica, s’estableix 
la taula de coeficients següent: 

 
categoria especial   ...........  2,4 
categoria primera   ...........  2,2 
categoria segona    ...........  2 
categoria tercera     ...........  1,8 
categoria quarta      ..........      1,6 
categoria cinquena i resta.....     1,4 
activitats sense local..............  1  
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Període impositiu i meritació 
 
ARTICLE 10 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 

declaracions d'alta, que abastarà des de la data de començament de l'activitat fins 
al final de l'any natural. 

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, 
excepte en els casos de declaració d'alta si el dia de començament de l'activitat no 
coincideix amb l'any natural. En aquest cas, les quotes es calculen proporcionalment 
al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, incloent-hi el 
trimestre d'inici de l'exercici de l'activitat. 

3. Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes 
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi 
l'esmentat cessament. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran sol·licitar 
la devolució de la part de la quota que correspongui als trimestres naturals en què 
no s' hagi exercit l'activitat. 

 
Normes de gestió de l'impost 
 
ARTICLE 11 

1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn 
les funcions de concessió i denegació d'exempcions, la realització de les 
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, l'emissió dels 
instruments de cobrament, la resolució dels recursos que s'interposin contra 
aquests actes i les actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent. 

2. Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s'han de presentar a 
l'Administració municipal i han d'anar acompanyades de documentació 
acreditativa. L'acord pel qual s'accedeix a la petició sol·licitada fixarà l'exercici des 
del qual el benefici es considera concedit. 

3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats 
poden interposar recurs de reposició, prèviament al recurs contenciós 
administratiu establert en l’article 14 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en el termini d'un mes a comptar a partir de la notificació 
expressa o de la finalització del període d'exposició pública dels padrons 
corresponents. 

4. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, si no 
és que dins del termini previst per interposar el recurs, l'interessat sol·licita la 
suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunta una garantia suficient. 

5. No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del 
procediment, sense presentació de garantia, si el recurrent justifica la 
impossibilitat de presentar-la o demostra fefaentment l'existència d'errors 
materials en la liquidació que impugna. 

 
Comprovació, investigació, infraccions i sancions 
 
ARTICLE 12 
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Atès que ha estat concedida per Ordre ministerial, de 13 de juliol de 1992 la delegació 
de la inspecció de l'impost a aquest Ajuntament, la Inspecció Tributària municipal durà 
a terme l'esmentada delegació en els terminis previstos en l'esmentada Ordre ministerial 
i en altres normes reguladores. 
Pel que fa a infraccions i sancions s'actuarà d'acord amb el que disposa la Llei general 
tributària i les normes que la desenvolupen. 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma 
de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica 
dins l'àmbit d'aquesta ordenança. 
 
Disposició transitòria 
 
En aplicació de la disposició transitòria primera de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge, les 
exempcions concedides a les entitats a què es refereix l’article 2 de l’esmentada llei, a 
l’empara de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la 
participació privada en activitats d’interès general, mantindran la vigència durant un 
període de dos anys a partir de l’entrada en vigor de la Llei 49/2002. 
 
Disposició final 
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 4 
 
           
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
    
ARTICLE 1.- Fonament legal.- 
     
    A l'empara d'allò que disposa l'article 106 en relació als 4.1 b) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i  els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; i d'acord amb els articles 15 al 19 i els articles 92 a 99 del text refós  de Llei 
Reguladora  de les Hisendes Locals, es regula l'aplicació de l'Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica. 
     
ARTICLE 2.- Fet imposable.- 
     
    Constitueix el fet imposable de l'impost en aquest Ajuntament la titularitat de  
vehicles de tracció  mecànica aptes per  circular per les  vies públiques, qualsevol  que 
sia la seva classe i categoria,  que tinguin el domicili  del seu permís de circulació en 
aquest terme municipal.  
    
    Es considerarà vehicle apte per a la circulació tots els que siguin matriculats en els 
registres públics corresponents  i mentre no siguin donats de baixa d’aquests. Als efectes  
d'aquest impost  també  es consideraran aptes els vehicles amb permisos temporals i 
matrícula turística. 
 
ARTICLE  3.- No subjecció.-  
     
    No estan  subjectes a l'impost: 
 
a)  els vehicles que, havent estat donats de  baixa en els  registres per antiguitat del 
seu model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment  en   exhibicions,  
certàmens  o carreres limitades als d'aquesta naturalesa. 
 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica quina càrrega 
útil no sigui superior  a 750 Kg. 
     
ARTICLE 4.- Subjectes passius.- 
     
    Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques, les jurídiques i els ens 
als que es refereix l'article 35.4  de la Llei  General  Tributària, a  nom  dels quals  consti  
el permís de circulació. 
 
ARTICLE 5.- Exempcions, reduccions i bonificacions.- 
 
1.- Estan exempts de l'impost: 
 
a)  Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Ens locals adscrits a la 

defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 
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b)  Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines  consulars, Agents  

diplomàtics i  funcionaris consulars de  carrera  acreditats  en  Espanya, que siguin 
súbdits dels respectius països , externament identificats  i a condició de la 
reciprocitat en la seva extensió i grau. 

 
Tanmateix, els vehicles  dels Organismes internacionals amb seu o oficina a  Espanya  
i dels  seus funcionaris o  membres amb estatut diplomàtic. 
 

c)  Els vehicles respecte dels quals així es derivi per estar disposat en tractats o 
convenis internacionals. 

 
d)  Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al 

trasllat de ferits o malalts. 
 
e)  Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de 

l'annex II del Reglament de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 
de desembre. 
 Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel 
seu ús exclusiu. 
 Aquesta exempció s'aplicarà fins que es mantinguin aquestes circumstàncies, 
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu 
transport. 
 Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran 
aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle 
simultàniament. 
 A efectes del que es disposa en aquest paràgraf, es consideren persones amb 
minusvalia els que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 %. 

 
f)  Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou 
places, inclosa la del conductor. 

 
g)    Els  tractors,  remolcs, semi-remolcs  i  maquinària provista de cartilla d'Inspecció 

Agrària. 
     

     Per a  poder  gaudir de  les  exempcions  referides  en  els apartats e) i g) 
anteriors,  els  interessats hauran de sol·licitar de l'Ajuntament la seva concessió, 
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. 
L'Administració municipal,    cas  de  ser  atorgada  l'exempció,  expedirà  un   
document  acreditatiu. 
 En relació a l'exempció prevista en el segon paràgraf del apartat e), l'interessat 
haurà d'aportar el certificat de minusvalia emès per l'òrgan competent i justificar 
el destí del vehicle. 

  
2.  No es concediran altres bonificacions que les expressament previstes en les normes 

amb rang de Llei posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals o derivats de 
l'aplicació de Tractats o Convenis Internacionals. 
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No obstant això, gaudiran d’una bonificació del 100% els vehicles històrics  i d’un 50% 
aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la 
data de fabricació. Si aquesta no es conegués, es prendria com a tal la de la seva primera 
matriculació o, en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus o variant es va 
deixar de fabricar. 
 
I. En tot cas, perquè un vehicle pugui ser qualificat com a històric, les seves peces 

constitutives hauran d’haver estat fabricades en el període de producció normal 
del tipus o variant del que es tracti i dels seus recanvis, amb excepció dels 
elements fungibles substituïts per reproduccions o equivalències efectuades amb 
posterioritat al període de producció normal, que hauran d’estar inequívocament 
identificades. Si hi hagués modificacions en l’estructura o components, la 
consideració de vehicle històric es determinarà en el moment de la catalogació. 

 
Els vehicles inclosos en el “Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico Español “ o declarats béns d’interès cultural  i els que revesteixin un 
interès especial per haver estat propietat  d’alguna personalitat rellevant  o 
intervingut en algun esdeveniment de transcendència  històrica , si així es desprèn 
dels informes acreditatius  i assessoraments pertinents. 

 
II. Els anomenats vehicles de col·lecció , entenent-se com a tals els que, per les 

seves característiques, singularitat, escassetat manifesta  o altra circumstància 
especial molt extraordinària, mereixin acollir-se al règim de vehicles històrics. 

 
Perquè un vehicle tingui la consideració d’històric es requerirà: 
 
1. La prèvia inspecció en un laboratori oficial  acreditat per l’òrgan competent de la 

Comunitat Autònoma. 
2. Resolució favorable de catalogació del vehicle com a històric, dictada per l’òrgan 

competent de la Comunitat Autònoma. 
3. Inspecció tècnica, prèvia a la matriculació, efectuada en una estació d’inspecció 

tècnica de vehicles de la província del domicili del sol·licitant. 
4. Matriculació del vehicle com a històric a la Prefectura Provincial de Trànsit del domicili 

de l’interessat. 
 
Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), en funció de la classe de carburant utilitzat 
i les característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran 
de les següents bonificació de la quota de l’ impost: 
 

a) 75 % en els vehicles elèctrics. 

b) 50% en els vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, 
gas liquat, metà, metanol o hidrogen. 

c) 50% en els vehicles híbrids, entenent com a tals aquells que disposin de dos o 
més motors quan algun d’ells funcioni amb elèctrica.  

 
ARTICLE 6.- Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota.- 
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1.  La base imposable es determina en funció de la classe de vehicle i la seva potència i 

capacitat. 
2.  L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals resultat d'aplicar 

el coeficient 1,93 a l’epígraf de Turismes i el coeficient de 2 a la resta d’epígrafs. 
 

TARIFES 
 

POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE  
 euros 

a.- TURISMES  
De menys de 8 cavalls fiscals 24,30 € 
De 8 a 11,99cavalls fiscals 65,65 € 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 138,60 € 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 172,45 € 
De més de 20 cavalls fiscals 215,40 € 

  
b.- AUTOBUSOS  
De menys de 21 places 166,60 € 
De 21 a 50 places 237,28 € 
De més de 50 places 296,60 € 

  
c.- CAMIONS  
De menys de 1.000 kg de càrrega útil 84,56 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil. 166,60 € 
De més de 2.999 fins a 9.999 kg de càrrega útil 237,28 € 
De més de 9.999 kg de càrrega útil 296,60 € 

  
d.- TRACTORS  
De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals  55,54 € 
De més de 25 cavalls fiscals 166,60 € 
 
e.- REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS 
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega 
útil   35,34 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 55,54 € 
De més de 2.999 kg de càrrega útil 166,60 € 

  
f.- ALTRES VEHICLES  
Ciclomotors 8,84 € 
Motocicletes de fins a 125 c.c. 8,84 € 
Motocicletes de més de 125 c.c. fins a 250 c.c. 15,14 € 
Motocicletes de més de 250 c.c. fins a 500 c.c. 30,30 € 
Motocicletes de més de 500 c.c. fins a 1.000 c.c 60,58 € 
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 121,16 € 
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3.  L’import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals en els supòsits de primera 
adquisició i baixa definitiva del vehicle. També es prorratejarà l’import de la quota en 
els supòsits de baixa temporal  per sostracció o robatori del vehicle, des del moment 
en què es produeixi la baixa temporal en el Registre públic corresponent. 

4.  Les regles per a l'aplicació de les Tarifes i els conceptes de les diverses classes de 
vehicles seran les que es determinaran reglamentàriament. 

5.  Els vehicles mixtos adaptables tributaran segons el número de palces autoritzades 
per aquest tipus de vehicle: 

 
a) Si el vehicle mixt té autoritzades fins a 5 places, incloent-hi la del conductor, 
tributarà com a camió. 

b) Si el vehicle mixt té autoritzades de 6 a 9 places, ambdós incloses, comptant 
la del conductor, tributarà com a turisme. 

c) Si el vehicle mixt té autoritzades 10 o més places, incloent-hi el conductor, 
haurà de tributar com a autobús. 

 
6.  Els motocarros tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes i, 

per tant, han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada. 
7.  Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que 

porti la potència d’arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats. 
8.  Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser 

transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar 
segons les tarifes corresponents als tractors. 

9.  Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes. 
10. Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de 

motocicletes de fins a 125 cc.  
 
ARTICLE 7.- Meritament.- 
 
 L'impost es  merita el  primer  dia del  període impositiu, llevat el cas  de primera  
adquisició dels  vehicles, que  es merita el dia en què es produeixi l'adquisició. 
     
ARTICLE 8.- Període impositiu.- 
     
    El període impositiu coincideix,  amb caràcter general, amb l'any natural, llevat dels 
casos de : 
     
a) Primera adquisició del vehicle: El període impositiu s'iniciarà la data en què 

s'adquireixi i acabarà l'últim dia de l'any natural. 
b) Baixa definitiva o baixa temporal del vehicle :  El període impositiu  de l'exercici en  

què  es produeixi  la  baixa  definitiva o baixa temporal del vehicle s'inicia el primer 
dia de l' any natural i acaba en la data de la baixa definitiva o temporal. 

     
ARTICLE 9.- Gestió.- 
     
1. S'estableix el  règim d'autoliquidació  de l'impost  en els casos de primera adquisició 

o baixa del vehicle.  
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    En aquests  casos els  subjectes passius  estaran obligats  a presentar declaració-
liquidació, segons  el model  establert per l'Ajuntament,  que  contingui  els  elements  
tributaris imprescindibles per a la  liquidació de l'impost,  així com  la identificació 
precisa del vehicle i a autoliquidar l'impost    abans  de  sol·licitar  la  matriculació,  la   
certificació    d'aptitud per a circular o la baixa definitiva d'un  vehicle a la Prefectura 
provincial de Trànsit. 

     
    La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d'alta o de baixa de vehicles si 

no s'acredita prèviament el pagament de l'impost mitjançant la corresponent 
autoliquidació. S'exceptua de la referida obligació d'acreditació el supòsit de les baixes 
definitives de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat. 

     
    L'autoliquidació  tindrà   el  caràcter   de   provisional, subjecte  a   comprovació   per  

part   de   l'Administració municipal. 
    
2. A excepció dels casos previstos a l'article anterior,  el pagament i la notificació de les 

quotes anuals es realitzarà dins de cada  exercici mitjançant el  sistema de padró 
fiscal, que estarà  format  per  tots  els  vehicles  d'aquest   municipi subjectes a 
l'impost. 

 
    Les altes, baixes o modificacions del padró o matrícula es produiran per: 
   

a)  La presentació   de   la   declaració-liquidació   de   primera adquisició. 
b)  Per la declaració - en el model imprès que determini l' Ajuntament - de  les 

transferències  o  canvis  de domicili en  el permís  de circulació  del vehicle. 
c)  Per la declaració de reformes en el vehicle que alterin la seva classificació. 
d)  Per la presentació de la declaració-liquidació de baixa definitiva del vehicle. 

 
 Tots aquests documents hauran de ser validats per la Prefectura de Trànsit que 
correspongui. 
     
3. El pagament de l'impost  s'acreditarà mitjançant rebut  o carta de pagament 

degudament validada (i/o distintiu municipal). 
 
4. En el cas  de baixa  definitiva del  vehicle, el subjecte passiu podrà sol·licitar 

l’anul·lació del rebut corresponent a l'any en què es  produeixi la baixa i, si s'escau, 
la devolució de l'import pagat.  Per sol·licitar la  devolució a l'Ajuntament caldrà que 
l’interessat acrediti la baixa efectiva del vehicle i l'autoliquidació de la quota 
prorratejada.     

     
ARTICLE 10.- Infraccions i sancions.- 
     
    Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les 
declaracions-liquidacions o que aquestes resultin incorrectes. 
     
    Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària i l'Ordenança  General de  
Gestió, Recaptació  i Inspecció Tributària. 
 
ARTICLE 11.- Remissió normativa.- 
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    En tot allò que no estigui  especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació  i Inspecció, la Llei General Tributària i 
aquelles disposicions que les desenvolupin i complementin. 
    
 
 
 Disposició Transitòria.- 
     
    Les persones o ens que a la data de començament d'aplicació del present impost 
gaudeixin de qualsevol classe de benefici fiscal  en l'Impost  sobre  Circulació   de   
Vehicles, continuaran  gaudint-ne   fins  a  la  data de la seva extinció.     
     
 Disposició Final.- 
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL  Num. 5 
 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 

Disposició general 
 
ARTICLE 1 
A l'empara de l'article 106 en relació als 4.1b)  de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint el que 
disposen els articles 15 al 19 i d'acord amb els articles 104 a  110 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l'aplicació de l'impost sobre l'increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Naturalesa i fet imposable 
 
ARTICLE 2 
1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es un tribut 
directe. 
2. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment del valor que experimentin els 
terrenys de naturalesa urbana que es manifesti com a conseqüència de la transmissió 
de la seva propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol 
dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats. 
3. Està subjecte a l’Impost l’ increment de valor que experimentin els terrenys que hagin 
de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’Impost sobre béns immobles, amb 
independència que estiguin o no contemplats així en el Cadastre o en el padró d’aquest 
impost sobre béns immobles. 
Als efectes de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, així 
mateix està subjecte a aquest l’impost l’increment de valor que experimentin els 
terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a 
efectes de l’Impost sobre béns immobles. 
4. El títol a què es refereix l'apartat 2 pot consistir en: 
a) Negoci jurídic mortis-causa. 
b) Declaració formal d'hereus ab in testato. 
c) Negoci jurídic inter-vivos, sigui de caràcter onerós o gratuït. 
d) Alienació en subhasta pública. 
e) Expropiació forçosa. 
 
Supòsits de no subjecció 
 
ARTICLE 3 
1. No està subjecte a aquest Impost l’increment de valor que experimentin els terrenys 
que tenen la consideració de rústics a l’efecte de l’impost sobre béns immobles. 
2. No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets 
realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que, a favor seu i com 
a pagament d’aquestes es verifiquin i les transmissions que es facin als cònjuges com a 
pagament dels seus béns comuns. 
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3. Tampoc no es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de 
béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment 
de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonials, sigui qualsevol 
sigui el règim econòmic matrimonial. 
 
Exempcions 
 
ARTICLE 4 
1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de: 
 

a)  La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud. 
 
b) Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunts 
històricoartístics o hagin estat declarats individualment d’interès cultural d’acord 
amb allò que estableix la Llei 16/85, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, 
sempre que els seus propietaris o titulars d’un dret real acreditin que han realitzat 
al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 
A aquests efectes, els propietaris d’aquests béns hauran de presentar junt amb 
l’autoliquidació de l’Impost, el certificat final d’obres emès al seu dia amb motiu de 
la realització de les obres de conservació, millora o rehabilitació. 

 
2. Estan exempts d'aquest Impost, també, els increments de valor corresponents quan 
l’obligació de satisfer l’impost recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a les quals pertany el 
municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic 
d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i d’aquestes entitats locals. 
b)El municipi de l’imposició i demés entitats locals integrades o en les que s’integri 
aquest municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg 
caràcter als organismes autònoms de l’Estat. 
c) Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o beneficodocents. 
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social, i les mutualitats de previsió social 
regulades pel Reial decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’ordenanció i supervisió de les assegurances privades. 
e) Els titulars de concessions administratives revertibles pel que fa als terrenys 
afectes a les concessions. 
f) La Creu Roja Espanyola 
g) Les persones o entitats a favor de les quals es reconegui l'exempció en tractats o 
convenis internacionals. 
 

3. Sense perjudici de les exempcions previstes en el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, l’article 15.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, senyala que 
estaran exempts de l’impost els increments corresponents quan l’obligació legal de 
satisfer aquest impost recaigui sobre una entitat sense fins lucratius. 
En el supòsit de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals 
de gaudi limitatius del domini sobre els mateixos, efectuades a títol onerós per una 
entitat sense fins lucratius, l’exempció en l’esmentat impost estarà condicionada a que 
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aquests terrenys compleixin els requisits establerts per aplicar l’exempció en l’Impost 
sobre béns immobles. 
L’aplicació de les exempcions previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim 
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, estarà 
condicionada a que les entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament l’exercici 
de l’opció, regulada en l’article 14.1 de l’esmentada Llei 49/2002, i al compliment dels 
requisits i supòsits relatius al règim fiscal especial regulat en el Títol II de l’esmentada 
Llei. 
 
4.- D’acord amb l’article 123 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, s’estableix l’exempció 
d’aquest impost amb efectes de l’1 de gener de 2014 , així com als fets imposables 
anteriors a aquesta data no prescrits i amb el compliment dels requisits establerts, a les 
transmissions realitzades en ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del 
deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb 
hipoteca constituïda sobre l’habitatge, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra 
entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits 
hipotecaris. Aquest benefici fiscal també serà d’aplicació a les transmissions de 
l’habitatge habitual que, amb els requisits citats, siguin realitzades com a conseqüència 
d’execucions hipotecàries, judicials o notarials. 
 
Aquesta exempció serà d’aplicació amb els mateixos efectes temporals a aquelles 
dacions en pagament instrumentades a través de compravenda amb subrogació d’ 
hipoteca i amb certificació acreditativa de l’entitat financera creditora de la situació d’ 
insolvència manifestada pel deutor que l’impossibilita per fer front als pagament del 
deute hipotecari concret, sempre que l’ import pactat de la compravenda s’apliqui a la 
reducció d’aquest deute i a la renúncia i condonació de l’excés per part de l’entitat 
creditora als interessos moratoris i les costes meritades.  
 
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent, o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar, disposi d’altres béns o drets en quantia 
suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la venda  de l’habitatge. 
 
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi figurat el 
contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la 
transmissió o des del moment de l’adquisició si l’ esmentat termini fos inferior als dos 
anys. 
 
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà al que s’estableix en la Llei 35/2006, de 
28 de novembre, de l’ impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació 
parcial de les lleis de l’ impost sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el 
patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment 
inscrita.  
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment l’haurà d’acreditar el transmitent 
davant l’administració tributària municipal.  
 
 

Bonificacions 
ARTICLE 5 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 77 

 
a) Les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudiment limitatiu de domini 

pel que fa a l’habitatge habitual definit a l’article 41.bis del Real Decret 439/2007, 
de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renta de les 
Persones Físiques , realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor dels 
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants , gaudiran d’una 
bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost. 

 
b) Gaudiran del mateix dret a la bonificació les persones que hagin constituït amb la 

persona causant una unió estable de parella i acreditin, tal com es regula a la Llei 
25/2010, de 29 de juliol, la convivència durant almenys els dos anys anteriors a la 
mort o escriptura pública atorgada conjuntament dos anys abans del moment de la 
transmissió. 

 
c) S’estableix una bonificació del 75% de la quota, en les transmissions de terrenys i 

en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius de domini, 
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor del cònjuge, els ascendents o 
descendents d’aquell, en primer grau, de la finca o finques vinculades amb el negoci 
familiar, sempre que l’hereu li doni continuïtat. Per tenir dret a l’esmentada 
bonificació caldrà que l’hereu mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre 
la finca o finques durant els quatre anys següents a la mort del causant. 

 
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la sol·licitud expressa del subjecte 

passiu -qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost- a la qual acompanyarà 
la documentació acreditativa del fet imposable on figurin els aspectes determinants per 
l’atorgament de la bonificació. 

 
Si s’ha concedit aquestes bonificacions, la finca no es pot transmetre de forma 

onerosa per actes “intervius” dins del termini de quatre anys des que es va realitzar la 
transmissió per causa de mort i l’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació 
o l’autoliquidació provisional amb contemplació de la bonificació. Passat el termini de 
quatre anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa per actes “intervius”, la 
liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes “intervius”, 
l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada 
com a ingrés a compte. 
 
Subjecte passiu i substitut del contribuent 
 
ARTICLE 6 
1. Tenen la consideració de subjectes passius d’aquest Impost els següents: 
 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat -
a la qual es refereix l’article 35.04  de la Llei general tributària- que adquireixi el 
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudi limitatius de domini a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat –a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària- que transmeti el terreny o 
que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 
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2. En els supòsits previstos a la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat -a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària- que adquireixi el terreny o a favor de 
la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui 
una persona física no resident a l’Estat espanyol. 
 
Base imposable 
 
ARTICLE 7 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels 
terrenys manifestat en el moment de la meritació i experimentat durant un període 
màxim de vint anys. 
Als efectes de la determinació de la base imposable, haurà de tenir-se en compte el 
valor del terreny en el moment de la meritació, d’acord amb el que està previst en els 
apartats 2 i 3 de l’article 107 del text refós de la Llei Regudadora de les Hisendes Locals, 
transcrit en l’apartat 2 d’aquest article i el percentatge que correspongui, en funció d’allò 
previst en l’apartat 4 de l’esmentat article 107, establert en  l’article 9 d’aquesta 
ordenança fiscal. 
 
2. Quan el terreny encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble 
de característiques especials, en el moment de la meritació de l’impost, no tingui 
determinat valor cadastral en aquell moment, l’ajuntament podrà practicar la liquidació 
quan l’esmentat valor cadastral sigui determinat, referint-se aquest valor al moment de 
la meritació. 
 
 
a) En les transmissions de terrenys, el valor del quals en el moment de la meritació serà 
el que tingui determinat en aquell moment a efectes de l’impost sobre béns immobles. 
No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no 
faci modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de 
l’esmentada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb 
aquest. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una 
vegada s’hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que 
s’instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la 
de l’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients 
d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte, a les lleis de pressupostos 
generals de l’Estat. 
Quan el terreny encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de 
característiques especials, en el moment de la meritació de l’impost, no tingui 
determinat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació 
quan l’esmentat valor cadastral sigui determinat, fent referència a haches en el moment 
de la meritació. 
 
b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, els 
percentatges anuals que conté l’apartat 4 de l’article 107 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, establert a l’article 9 d’aquesta ordenança fiscal, 
s’aplicaran sobre la part del valor definit en la lletra anterior que representi, respecte 
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d’aquest, el valor dels esmentats drets calculats mitjançant l’aplicació de les normes 
fixades a efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, que es transcriu a continuació: 

1. En cas de constitució d'un dret d'usdefruit temporal, el valor equivaldrà a un 
2 % del valor cadastral del terreny per cada any de durada de l'usdefruit, 
sense que excedeixi del 70 % del valor cadastral esmentat. 

2. Si l'usdefruit és vitalici, el valor -en cas que l'usufructuari tingui menys de vint 
anys- serà l'equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny i la minoració 
de la quantitat un 1% per cada any que excedeixi d'aquesta edat fins al límit 
mínim del 10% del valor cadastral expressat. 

3. Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit 
o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat 
plena del terreny subjecta a condició resolutòria i el valor equivaldrà al 100% 
del valor cadastral del terreny usdefruitat expressat. 

4. Quan hi hagi diversos usufructuaris vitalicis que adquireixin simultàniament el 
pret indivisible, es considerarà l'usufructuari de menor edat per valorar el pret 
d'usdefruit. 

5. Quan es transmeti el dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats 
anteriorment s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al moment de la 
transmissió. 

6. Quan es transmeti el dret de nua propietat, el valor és igual a la diferència 
entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat aquest 
últim segons les regles anteriors. 

7. El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar al 75% del valor 
cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixen aquests drets, les 
regles de la valoració dels usdefruits temporals o els vitalicis segons els casos. 

8. En la constitució o transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi 
limitatius del domini diferents dels esmentats a les lletres 1), 2), 3), 4), 5) i 
6) d'aquest article i del següent, es considerarà com a valor per a aquest 
impost. 

- El capital, el preu o el valor pactat en constituir-los, si és igual o 
més gran que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del 
Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual. 

- D'aquest últim, si aquell fos menor. 
9. En la consolidació del domini dividit s'exigirà al titular de la nua propietat la 

liquidació corresponent a la diferència de valor entre el domini ple i la nua 
propietat per la qual no s'ha satisfet l'impost, en el moment de la constitució 
del dret real de gaudi limitatiu del domini. 

 
c) En la constitució o transmissió del dret a elevar un o més pisos sobre un edifici o 
terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència d'un 
dret real de superfície, els percentatges anuals continguts en l’apartat 4 de l’article 107 
del text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals establerts a l’article 9 
d’aquesta Ordenança fiscal, s’aplicarà sobre la part del valor definit en l’article 107 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 a) de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals, transcrit a l’article 7.2 a) 
d’aquesta Ordenança fiscal, que representi, respecte d’aquest, el mòdul de 
proporcionalitat fixat a l'escriptura de transmissió, o en el seu defecte, el que resulti 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 80 

d'establir la proporció entre la superfície o volum dels pisos a construir en vol o en subsòl 
i la total superfície o volum edificats un cop construïdes aquelles. 
 
d) En els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts en 
l’article 107.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, establerts a 
l’article 9 d’aquesta ordenança fiscal, s’aplicaran sobre la part del preu just que 
correspongui al valor del terreny, llevat que el valor definit en l’article 107.2 a) del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, transcrit en l’article 7.2 a) d’aquesta 
ordenança fiscal fos inferior, en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 
 
Reducció 
 
ARTICLE 8 
Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de 
valoració col·lectiva de caràcter general, s’agafarà, com valor del terreny, o de la part 
d’aquest que correspongui segons les regles que contingudes a l’article 107.2 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’import que resulti d’aplicar als nous 
valors cadastrals la reducció del 40%. 
L’esmentada reducció s’aplicarà respecte de cada un dels cinc primers anys d’efectivitat 
dels nous valors cadastrals. 
Aquesta reducció no serà d’aplicació en els supòsits en els quals els valors cadastrals 
resultants del procediment de valoració col·lectiva als quals aquest es refereix siguin 
inferiors als existents vigents. 
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans 
del procediment de valoració col·lectiva. 
 
Percentatge anual 
 
ARTICLE 9 
Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat del que es disposa en 
l’article 107.2 i 3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’aplicaran 
els percentatges anual següents: 
 
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc 
anys, el  2,4 %. 
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, el  2,1 %. 
c) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys, el  2,1 
%. 
d) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys, el  2,2 %. 
 
Regles per a la determinació del percentatge 
 
ARTICLE 10 
Per determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents: 
a) L’increment de valor de cada operació gravada per l’impost es determinarà amb el 

percentatge anual fixat per l’Ajuntament per al període que comprengui el nombre 
d’anys durant els quals s’ha generat aquest increment. 
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b) El percentatge que s’ha d’aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la 
meritació serà el que resulti de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas 
contret pel nombre d’anys durant els quals s’ha generat aquest increment de valor. 

c) Per a determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta de 
conformitat amb la regla 1a i per determinar el número d’anys pels quals s’ha de 
multiplicar aquest percentatge anual d’acord amb la regla 2a, solament es 
consideraran els anys sencers que integrin el període de posada de manifest de 
l’increment de valor, sense que a aquests efectes puguin considerar-se les fraccions 
d’anys d’aquest període. 

 
Quota tributària 
 
ARTICLE 11 
1. La quota íntegra d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el 
tipus de gravamen del 25%. 
2. La quota líquida de l’impost serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra, si s’escau, 
les bonificacions a les que es refereix l’article 5 d’aquesta Ordenança. 
 
Període impositu i meritació 
 
ARTICLE 12 
 
1. L'impost es merita: 
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o 
per causa de mort, en la data de la transmissió. 
b) Quan es constitueix o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en 
la data de constitució o transmissió. 
 
2. El període de generació és el temps durant el qual s’ha experimentat l’increment de 
valor que grava l’Impost. Per a la seva determinació es prendran els anys complerts 
transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny que es transmet o de la 
constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudi limitatiu del domini 
sobre aquest i la data de la realització del nou fet imposable, sense considerar les 
fraccions de l’any. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 
 
3. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es considerarà com a data de transmissió: 
a) En els actes o contractes inter vivos, la de l’atorgament del document públic i, si es 
tractés de documents privats, la de la incorporació o inscripció en un registre públic, la 
de la mort de qualssevol dels qui ho van signar, o des del dia en que es va lliurar a un 
funcionari públic per raó del seu ofici. 
b) En les transmissions per causa de mort, la de la mort del causant. 
 
Nul·litat de la transmissió 
 
ARTICLE 13 
 
1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma la 
nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del 
terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el terreny, el 
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subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet sempre que aquest acte o 
contracte no hagi produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini 
establert en la normativa des de que la resolució va ser ferma. Es considera que hi ha 
efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats hagin d'efectuar les devolucions 
recíproques a què es refereix l'article 1295 del Codi Civil. Encara que l'acte o contracte 
no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incompliment 
de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà cap possibilitat de 
devolució. 
 
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no serà 
procedent la devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a 
tributació. Com a acord mutu, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i el simple 
aplanament a la demanda. 
 
3. En els actes o contractes en què hi ha alguna condició, la qualificació es fa d'acord 
amb les prescripcions del Codi civil. Si la condició és suspensiva, no es liquidarà l'impost 
fins que aquesta s'acompleixi. Si la condició és resolutòria s'exigirà l'impost, a reserva, 
quan la condició s'acompleixi, de fer la devolució oportuna segons la regla de l'apartat 
anterior. 
 
Règim de declaració i ingrés 
 
ARTICLE 14 
1. Els subjectes passius hauran de presentar obligatòriament davant d'aquest 
ajuntament una declaració-liquidació o autoliquidació, segons el model que es determini, 
pel mateix contingut dels elements de la relació tributària imprescindibles per practicar 
la liquidació procedent i la seva realització. 
 
2. Aquesta declaració-liquidació o autoliquidació s'haurà de presentar en els terminis 
següents, comptadors a partir de la data en què es produeix la meritació de l'impost. 
a) Quan es tracti d'actes inter-vivos, el termini serà de trenta dies hàbils. 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables 
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
 
3. A la declaració-liquidació s'han d'adjuntar els documents en què constin els actes o 
contractes que originen la imposició. 
 
4. Respecte de les esmentades liquidacions, l’Ajuntament corresponent solament podrà 
comprovar que s’han efectuat mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores 
de l’Impost, sense que es puguin atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les 
resultants de l’esmentades normes. 
 
5. En cas que el terreny sigui situat en una via sense denominació oficial o número de 
policia, s'aportarà un plànol o croquis de la situació de la finca on s'indiqui la localització 
exacta. 
 
6. El procediment de presentació i ingrés de les declaracions-liquidacions i 
autoliquidacions serà el del règim general de presentació i ingrés de les 
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declaracionsliquidacions i autoliquidacions dels tributs municipals regulat a l'ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
7. Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions realitzades 
fora de termini sense requeriment previ, com també les liquidacions derivades de 
declaracions presentades fora de termini sense requeriment previ,  tindran els recàrrecs, 
interessos de demora i altres càrregues o increments establerts a la Llei general 
tributària. 
 
8. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'Impost la declaració- 
liquidació o autoliquidació es practicarà a la persona al nom de la qual s'hagi presentat 
la declaració. Aquesta persona estarà obligada a satisfer-la i només serà possible la 
divisió de la quota meritada quan es presenti una declaració per a cadascun dels 
subjectes passius obligats al pagament. 
 
9. Qualsevol notificació intentada en el darrer domicili declarat pel contribuent, i mentre 
no se n'hagi comunicat el canvi, serà eficaç en dret i amb caràcter general a tots els 
efectes. 
 
10. En cap cas podrà exigir-se l’impost en règim d’autoliquidació quant es tracti del 
supòsit al qual es refereix l’article 107.2 a) paràgraf tercer del text refós de la Llei   
Reguladora de les Hisendes Locals, transcrit en l’article 7.2 a) paràgraf tercer. 
 
Obligació de comunicar la realització del fet imposable 
 
ARTICLE 15 
 
1. També estaran obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable 
en els mateixos terminis que els subjectes passius: 
 
a) En els casos previstos a l’article 106 a) del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, transcrits en l’article 6a) d’aquesta ordenança, sempre que s’hagin 
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti 
el dret real de què es tracti. 
b) En els casos previstos a l’article 106. b) del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, transcrits a l’article 6.b) d’aquesta ordenança, l'adquirent o la persona 
a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 
 
2. Així mateix, els notaris estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera 
quinzena de cada trimestre, la relació o índex que comprèn tots els documents que hagin 
autoritzat el trimestre anterior, on hi hagi fets, actes o negocis jurídics que posin de 
manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, excepte els actes d'última 
voluntat. També estaran obligats a remetre dins del mateix termini la relació dels 
documents privats que comprenguin aquests fets, actes o negocis jurídics que se'ls hagi 
presentat per a coneixement o legitimació de signatures. El que disposa aquest apartat 
s'interpreta sens perjudici del deure general de col·laboració establert a la Llei general 
tributària. 
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Comprovació i investigació 
 
ARTICLE 16 
 
1. La inspecció, comprovació i la recaptació de l'impost es fan d'acord amb el que 
preveuen la Llei general tributària, les altres normes reguladores la matèria i les 
disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
2. En tot allò relatiu als recàrrecs, a la qualificació de les infraccions tributàries i a la 
determinació de les sancions que corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat 
a la Llei general tributària, en el Reglament general d’inspecció en el RD 2063/2004 de 
15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general del règim sancionador tributari,  
en l’ordenança general aprovada per aquest Ajuntament, i en les disposicions que els 
complementen i desenvolupen. 
 
Disposició addicional 
Les modificacions produïdes per llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma 
de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació  
automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança. 
 
Disposició Transitòria 
Les modificacions legislatives que afectin els articles 104 al 110 del RDL 2/2004, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en compliment de la sentència del 
Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig s’aplicaran en els termes i condicions 
establertes, sempre que no es requereixi un acord explícit dels òrgans competents de 
l’Ajuntament. 
 
Mentrestant no s’aprovi la nova regulació es suspendran la liquidació de les 
transmissions efectuades a partir del 15 de juny de 2017, excepte que el subjecte passiu 
presenti l’autoliquidació de l’impost. 
 
 
Disposició final 
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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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  EXPEDIENT    
  N.:            
  ANY: 
 

 
SUBJECTE PASSIU: 
D.N.I: 
 
 
SOL.LICITANT: 
 
ADQUIRENT: 
 
 
DADES TRANSMISIÓ: 
Descripció:     Situació: 
Tít.actual:   Data: 
Tít.anter.:   Data:  
 
VALOR DEL TERRENY:                              PERÍODE IMPOSITIU: 
       Data transmissió actual:  
       Data transmissió anterior: 
       Períodes: 
MOTIUS D’EXEMPCIÓ:   QUOTA TRIBUTÀRIA: 
       INCREMENT DE VALOR: 
       Percentatge aplicable: 
       Tipus de gravamen: 
        
BASE IMPOSABLE:    QUOTA RESULTANT: 
      
 ================================== 
       QUOTA A INGRESSAR 
      
 ================================== 
A Lloret de Mar,  
      Signatura del sol·licitant 
 
 
     (Validació bancària) 
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 6 
 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES   
 

Disposició general 
 
ARTICLE 1 
A l'empara  d'allò que disposa l'article 106 en relació als 4.1b) de la  Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i  els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya;  15 al 19 i d'acord amb els articles 100 al 103 del text refós de la Llei   
Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l'aplicació de l'impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. 
 
Fet imposable 
 
ARTICLE 2 
 
Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dins del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la llicència 
d'obra urbanística corresponent, se n'hagi obtingut la llicència o no, o per la qual 
s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que la 
seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 
Exempcions 
 
ARTICLE 3 
Estaran exemptes del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la qual siguin propietaris l'Estat, les comunitats autònomes o les 
entitats locals que, subjectes a aquest impost, s'hagin de destinar directament a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions 
i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió la duguin a terme organismes 
autònoms, tant si es tracta d'obres de nova inversió com de conservació. 
 
Bonificacions 
 
ARTICLE 4 
1. S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions i obres de les quals siguin propietaris o promotors les 
administracions públiques, organismes autònoms i societats mercantils de capital 
íntegre públic, destinades a la promoció d’habitatges protegits, habitatges tutelats, 
construcció de centres d’assistència primària, escoles, biblioteques o altres 
construccions que siguin d’especial interès municipal. 

 
2.- Les obres que tinguin per objecte la realització de construccions o instal·lacions 
declarades d’especial interès general o utilitat municipal, per a que puguin concórrer a 
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circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball, podran 
gaudir d’una bonificació de la quota en els percentatges següents, en funció de les 
circumstàncies que a continuació s’expressen: 
 

a) Construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol equipament 
comunitari que s’executin en terrenys qualificat urbanísticament com a 
equipament públic (clau 1.4) o sistema  d’espais lliures (clau 1.3) en que la 
promoció sigui realitzada per una entitat de caràcter privat, la bonificació de 
la quota serà del 35%.  

b) Les obres d’arranjament i embelliment de façanes, parets, envans al 
descobert, i en general, qualsevol obra d’aquest tipus que afecti elements 
exteriors, si es fan dins dels terminis i les condicions fixades a les ordenances 
municipals d’edificació o qualsevol normativa especifica la bonificació de la 
quota serà del 50%. 

c) Les obres interiors dels edificis i conjunts inclosos en el Pla especial de 
protecció d’edificis i conjunts històrico-artístics, previstes en la corresponent 
fitxa del catàleg, excepte les obres d’ampliació la bonificació de la quota serà 
del 50%. 

d)  Les obres que es realitzin per a la reparació d’immobles afectats per 
patologies estructurals, (aluminosi, carbonatació o similar) previ informe dels 
serveis tècnics municipals la bonificació de la quota serà del 95%. 

 
Per gaudir de la bonificació anterior caldrà sol·licitud expressa de l’interessat, qui haurà 
de manifestar-la, juntament amb la autoliquidació de l’import. La sol·licitud es sotmetrà 
a l’aprovació del primer Ple municipal per vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres, declari expressament que l’obra o construcció o promoció és d’especial interès 
o utilitat municipal.   
Aquest acord s’obviarà en els supòsits b), c) i d) en que el Ple Municipal hagués aprovat 
una normativa específica que contemplés la tipologia de les obres a bonificar. 
En el supòsit de l’apartat a), excepcionalment, podran gaudir de la consideració 
d’equipaments comunitaris aquelles construccions d’us industrial o de serveis que, per 
la seva singularitat, constitueixen un element bàsic en l’oferta d’aquests sectors 
productius. 
 
3.- S’estableix una bonificació del 50% sobre les obres, construccions i instal·lacions 
destinades a la incorporació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar per l’autoconsum. Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost 
d’execució de l’obra que correspongui a l’obra i la instal·lació dels sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. 
 
4.- S’estableix una bonificació del 50% per a aquelles obres destinades a la construcció 
d’habitatges de protecció oficial, sempre que no existeixi un conveni de cooperació 
interadministrativa que estableixi altres tipus de bonificacions fiscals. 
 
5.- Les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin la promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb el que estableix el Codi 
d’accessibilitat de Catalunya, així com les obres derivades de la instal·lació d’ascensors 
en edificis existents gaudiran d’una bonificació de l’impost del 90%.  



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 88 

Per justificar aquests aspectes, s’haurà de presentar juntament amb la documentació 
per sol·licitar la llicència municipal, una memòria tècnica amb documentació gràfica on 
quedi reflectida la instal·lació proposada, així com el cost de les inversions realitzades.  
La bonificació es realitzarà sobre l’import de l’obra concreta que afavoreixi la promoció 
d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i el seu atorgament estarà 
condicionat a l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Obligació de contribuir 
 
ARTICLE 5 
L'obligació de contribuir neix des del moment en què es concedeix la llicència preceptiva 
o des que es fa o s'executa qualsevol construcció, obra o instal·lació d'elements 
industrials sense haver obtingut la llicència o sense haver presentat la corresponen 
declaració responsable o comunicació prèvia. 
 
Subjecte passiu 
 
ARTICLE 6 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que 
siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de 
l’immoble en què es realitzi l’obra. 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
realització. 
 
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin 
les llicències o presentin les declaracions responsables o comunicacions prèvies, o 
realitzin les construccions, instal·lacions o obres, si no són els mateixos contribuents. 
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
 
Base imposable 
 
ARTICLE 7 
 
La base imposable estarà constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació 
o obra i s’entén com a tal, a aquest efecte, el cost d’execució material del projecte. 
No forma part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i altres impostos 
anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la construcció, 
instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris professionals, el benefici empresarial del 
contractista, ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució 
material. 
 
 
Tarifes i tipus de gravamen 
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ARTICLE 8 
1. La quota de l'impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 
2. El tipus de gravamen serà del  3,20 %. 
 
Període impositiu 
 
ARTICLE 9 
1.  És el d'execució de  l'obra, o sigui  el període que  va des del començament fins  

l'acabament de les  construccions, obres i instal·lacions que es realitzin, dates que 
s'han  de comunicar a l'Administració municipal. 

 
2.  Es considerarà com a data de finalització de les obres, en cada supòsit: 
 

a) La data d'acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la 
certificació de final d'obra. 

b) La data de termini de la llicència urbanística o d'obres. 
c) La  data  de  sol·licitud  de  la  llicència  de  primera utilització, o  d'utilització  

efectiva de  la  construcció, instal·lació o obra. 
d) La data del desistiment de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència 

municipal. 
 
3.  En  el cas  de desistiment  de les  obres es  practicarà liquidació definitiva  per la  part 

executada,  en la  forma prevista en el punt 3 de l'article següent. 
 
4.  En el  cas  que  es reemprenguin les  obres de les  que s'havia desistit o  deixat 

caducar  la llicència  municipal, s'haurà  de  procedir  d'acord  amb  el  que  es  preveu  
en l'apartat  2   de  l'article   següent,  per   la  part   de construccions,  obres  i   
instal·lacions  que  restin   per executar, amb l'aplicació del cost actualitzat i el tipus 
de gravamen vigent en la nova data de meritació, que serà la de reinici de les obres. 

 
Normes de gestió 
 
ARTICLE 10 
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost. 
 
2. Els subjectes passius podran presentar l’autoliquidació junt amb la sol·licitud de la 
llicència o declaració responsable o comunicació prèvia. Si més no, caldrà acreditar el 
pagament de l’impost en el moment de la seva meritació, per tal de retirar la llicència i 
fer-la efectiva. L’autoliquidació una vegada ingressada tindrà els efectes de la liquidació 
provisional. 
 
3. L’Ajuntament facilitarà un model de declaració-liquidació o autoliquidació que 
contingui els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació de l’impost. 
 
4. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència presentaran a l’Ajuntament 
l’oportuna sol·licitud amb l’especificació detallada de la naturalesa, l’extensió i l’abast de 
l’obra que s’ha de realitzar, el lloc d’emplaçament, el pressupost per triplicat del cost de 
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l’obra firmat per qui tingui al seu càrrec els treballs, o pel facultatiu competent i, la 
cèdula urbanística corresponent, i, en general, aquesta sol·licitud contindrà tota la 
informació necessària per a l’exacta aplicació del tribut. 
 
5. Per dur a terme l’autoliquidació es prendrà com a cost d’execució material quan es 
tracti de construccions, instal·lacions o obres amb projecte visat, l’import més elevat 
entre el pressupost de referència (Pr) i el pressupost d’execució (Pem), que constin a la 
fitxa de característiques del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o document similar 
expedit a l’efecte. 
 
En el supòsit d’obres no subjectes a la presentació de projecte visat, la base imposable 
serà al determinada pels Serveis Tècnics municipals en funció del cost estimat del 
projecte, pels índexs o mòduls que determini la Junta de Govern Local o per l’import 
declarat pel subjecte passiu.    
 
ARTICLE 11 
Les empreses explotadores o prestadores dels serveis de subministrament d'aigua, gas, 
electricitat, telecomunicacions i altres de naturalesa anàloga -en virtut de qualsevol títol, 
que afectin la totalitat o una part important dels ciutadans, subjectes passius d'aquest 
impost- podran amb la prèvia subscripció dels respectius convenis de pagament amb 
l'Ajuntament, establir un dipòsit previ a compte de les respectives liquidacions de 
l'impost per les obres efectuades cada trimestre. 
Aquest dipòsit a compte es farà efectiu a la Tresoreria municipal els primers cinc dies 
de cada trimestre natural i abastarà totes les obres subjectes a imposició i a liquidació 
que es meritin dins d'aquell trimestre. 
Dins dels cinc dies primers del següent trimestre natural, les empreses de 
subministrament que s'acullin a aquest sistema de liquidació efectuaran declaració 
liquidació o autoliquidació de les obres efectivament meritades dins del trimestre 
anterior. 
 
ARTICLE 12 
Les autoliquidacions practicades pel subjecte passiu així com les liquidacions practicades 
per l’Administració tindran caràcter provisional fins que, un cop acabades les obres, 
l’Administració municipal comprovi allò que efectivament s’ha fet i el seu import, per la 
qual cosa, es requerirà que les persones interessades aportin qualsevol element o dada 
que es consideri oportú. A la vista del resultat de la comprovació es practicarà la 
liquidació definitiva. 
 
Infraccions i sancions 
 
ARTICLE 13 
En tot allò relatiu a l'acció investigadora del tribut, a infraccions tributàries, a les seves 
diferents qualificacions i a les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el 
règim regulat a la Llei general tributària i a les disposicions que la complementin i 
desenvolupin. 
 
Disposició addicional  
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Les modificacions produïdes per Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma 
de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica 
dins l'àmbit d'aquesta ordenança. 
 
Disposició final 
 
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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 7 
 
           
CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
     
CAPÍTOL I.- FONAMENT LEGAL. 
          
Article 1.- Fonament legal.- 
           
1.  Aquesta Ordenança  Fiscal s'estableix a  l'empara de  les disposicions de l'article 106 

en relació  als 4.b) i  5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i els articles 6.1 i 8.1a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  
Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15  i següents del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

2.  El seu  objecte és  desenvolupar i  fixar el  règim  jurídic general aplicable a les  
Contribucions Especials, en aquest municipi, previst en els articles 28 al 37 ambdós  
inclosos, en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable.- 
 
1.  El fet  imposable de les  Contribucions especials  estarà constituït per l'obtenció per 

part del subjecte passiu  d'un benefici o  d'un  augment de  valor  dels seus  béns  
com  a conseqüència  de  la  realització  d'obres  públiques  o  de l'establiment o 
l'ampliació de  serveis públics de  caràcter municipals per aquest Ajuntament. 

2.  Les Contribucions especials es fonamentaran en la  simple realització de les  obres o 
en  l'establiment o  l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la  
seva exacció serà independent  del fet que  unes i altres  siguin utilitzades 
efectivament pels subjectes passius. 

 
ARTICLE 3.- Consideració d'obres i serveis.- 
 
1.  Als  efectes  d'allò  que  disposa  l'article  precedent, tindran la  consideració d'obres  

i serveis  municipals  els següents: 
 
a) Els que dintre l'àmbit de la  seva competència realitzi  o estableixi l'Ajuntament  per 

atendre  els  fins que  li  són atribuïts. S'exclouen les seves obres realitzades a títol 
de propietari dels seus béns patrimonials. 

b) Els que realitzi  o estableixi  l'Ajuntament per  haver-li estat atribuïts o delegats per 
altres Entitats Públiques,  i també aquells  la titularitat dels  quals, conforme a  la Llei, 
hagués assumit. 

c) Els que  es  realitzin o  estableixin  per  part  d'altres Entitats Públiques  o  pels 
concessionaris  d'aquestes,  amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament. 

 
2.  Les obres  i serveis a  què es refereix  la lletra a)  de l'apartat anterior conservaran 

el seu caràcter de municipals, encara que siguin realitzats o establerts per: 
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a) Organismes Autònoms municipals o Societats Mercantils, quan l'únic  titular  del   seu  

capital   social  sigui   aquest Ajuntament. 
b)Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament. 
c)Associacions de contribuents. 
 
3.  Les  Contribucions especials  municipals són  tributs  de caràcter finalista i  el producte 

de  la seva recaptació  es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra  
o de l'establiment o  ampliació dels serveis  per raó de  les quals haguessin estat 
establertes i exigides. 

 
ARTICLE 4.- Obres i serveis determinants del fet imposable. 
 
 L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició  i l'ordenació de les  
Contribucions especials,  sempre que  es donin les  circumstàncies  confirmadores del  
fet  imposable establertes a l'article 2n. de  la present Ordenança,  entre d'altres i a títol 
merament orientatiu i no limitatiu: 
 
a)  Per  l'obertura  de   carrers  i  places   i  la   primera pavimentació de les calçades. 
b)  Per la primera  instal·lació, renovació  i substitució  de xarxes de distribució  d'aigua, 

de xarxes  de clavegueram  i desguàs d'aigües residuals. 
c)  Per l'establiment i substitució  de l'enllumenat públic  i per la  instal·lació  de  xarxes  

de  distribució  d'energia elèctrica. 
d)  Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i  les places ja obertes i 

pavimentades, i també la modificació  de les rasants. 
e)  Per la  substitució de  calçades, voreres,  absorbidors  i boques de rec de les vies 

públiques urbanes. 
f)  Per l'establiment  i  l'ampliació del   servei  d'extinció d'incendis. 
g)  Per la construcció d'embassaments,  canals i altres  obres per al regatge de finques. 
h)  Per la realització  d'obres de  captació,  embassament, dipòsit, conducció i depuració 

d'aigües per a l'abastament. 
i)  Per  la  construcció   d'estacions  depuradores   d'aigües residuals i col·lectors 

generals. 
j)  Per la plantació d'arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l'ampliació de 

parcs  i jardins que  siguin d'interès per a un determinat barri, zona o sector. 
k)  Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció. 
l)  Per la realització d'obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra 

avingudes i inundacions, i  també la regulació i desviació de cursos d'aigües. 
m) Per  la  construcció  de   galeries  subterrànies  per   a l'allotjament de xarxes i 

canonades de distribució  d'aigua, gas i electricitat,  i també perquè  siguin utilitzades  
per xarxes de serveis de comunicació i informació. 

n)  Per la realització o establiment  o  ampliació  de qualsevol altra obra o servei 
municipal. 

 
CAPÍTOL III.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
ARTICLE 5.- Exempcions i bonificacions.- 
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1.  No es reconeixeran en matèria de Contribucions especials altres beneficis fiscals que 
els que vinguin establerts  per disposicions amb caire de  Llei posterior al text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals o  per Tractats o Convenis Internacionals. 

2.  Els  qui,  en  els casos  a  què  es  refereix  l'apartat anterior, es considerin  amb dret  
a un  benefici fiscal  ho faran constar així davant l'Ajuntament, amb menció  expressa 
del precepte en què considerin emparat el seu dret. 

3.  Quan es reconeguin beneficis fiscals en les Contribucions especials, les quotes  que 
haguessin  pogut correspondre  als beneficiaris  o,   en   el  seu   cas,   l'import   de   
les bonificacions, no podran ser objecte de distribució entre la resta dels subjectes 
passius. 

 
CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS 
 
ARTICLE 6.- Consideració de subjectes passius.- 
 
1.  Tindran  la  consideració de  subjectes  passius  de  les Contribucions especials les 

persones físiques i jurídiques i també les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la 
Llei General  Tributària,   especialment  beneficiades   per   la realització de les obres 
o  per l'establiment o  l'ampliació dels  serveis   municipals  que   originen  l'obligació   
de contribuir. 

2.  Als  efectes d'allò  que  disposa l'apartat  anterior  es consideraran persones 
especialment beneficiades: 

 
a) En les Contribucions especials  per realització d'obres  o establiments o  ampliació  

de serveis  que  afectin  a  béns immobles, els seus propietaris. 
b) En les Contribucions especials  per realització d'obres  o establiment  o   ampliació   

de   serveis   a   conseqüència d'explotacions  empresarials,   les  persones   o   
Entitats titulars d'aquestes. 

c) En  les  Contribucions   especials  per  l'establiment   o ampliació dels  serveis 
d'extinció  d'incendis, a  més  dels propietaris   dels    béns    afectats,    les    
companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en aquesta branca, 
al terme municipal. 

d) En  les  Contribucions  especials  per  a  construcció  de galeries subterrànies,  les  
Empreses  subministradores  que hagin d'utilitzar-les. 

 
ARTICLE 7.- Contribuents.- 
 
1. Sense  perjudici,  en el  seu  cas,  d'allò  que  disposa l'apartat 3 de  l'article 12  de 

la  present Ordenança,  les Contribucions  especials  recauran  directament  sobre   
les persones naturals o jurídiques que apareguin al Registre  de la Propietat,  com a  
propietàries o  posseïdores dels  béns immobles, o en el  Registre Mercantil o  en la 
Matrícula  de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions 
o negocis afectats per les obres o serveis,  en la data d'acabament de les obres  o en 
la de començament  de la prestació del servei. 

 
2. En  els  casos de  règim  de  propietat  horitzontal,  la representació de la  Comunitat 

de  Propietaris facilitarà  a l'Administració Municipal el nom dels copropietaris i el seu 
coeficient de participació en la Comunitat, a fi de procedir a la liquidació i notificació 
de les quotes individuals.  En cas que no es faci  així, s'entendrà com  a acceptat el  
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que liquidi i notifiqui una única quota, de la distribució de la qual se n'ocuparà la 
pròpia Comunitat. 

 
CAPÍTOL V.- BASE IMPOSABLE 
 
ARTICLE 8.- Base imposable.- 
 
1.  La  base imposable  de les  Contribucions especials  està constituïda, com  a  màxim, 

pel  90  per 100  del  cost  que l'Ajuntament suporti per la realització de  les obres o  
per l'establiment o ampliació dels serveis. 

 
2. El referit cost estarà integrat pels següents conceptes: 
 

a) El cost  real  dels treballs  pericials,  de  redacció  de projectes i de direcció d'obres, 
plans i programes tècnics. 

b) L'import  de  les  obres  a  realitzar  o  dels   treballs d'establiment o ampliació dels 
serveis. 

c) El   valor   dels   terrenys   que   haguessin    d'ocupar permanentment les obres o 
serveis, excepte que es tracti  de béns  d'ús   públic,   de   terrenys   cedits   
gratuïtament   i obligatòriament al Municipi, o el  d'immobles cedits en  els termes 
establerts a  l'article 145 de  la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

d) Les  indemnitzacions  procedents  per  l'enderrocament  de construccions,   
destrucció   de   plantacions,   obres    o instal·lacions,  i  també  les  que  s'hagin  
d'abonar   als arrendataris dels  béns  que  hagin  de  ser  enderrocats  o ocupats. 

e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi  d'acudir  
al crèdit  per  a  finançar  la porció no coberta per contribucions especials o la 
cobertura per  aquestes  en  cas  de  fraccionament  general  d’aquestes. 

 
3.  El cost total pressupostat de les obres o serveis  tindrà caràcter de simple previsió.  

Si el cost  fos major o  menor que el previst, es prendrà el cost real a efectes del  
càlcul de les quotes definitives corresponents. 

 
4.  Quan  es  tracti d'obres  o  serveis a  què  es  refereix l'article  3.1.c.  de  la  present   

Ordenança,  o  de   les realitzades   per   concessionaris   amb   aportacions    de 
l'Ajuntament a  què es  refereix l'apartat  2.b. del  mateix article, la base imposable 
de les Contribucions especials es determinarà en  funció de  l'import d'aquestes  
aportacions, sense  perjudici   de   les  que   puguin   imposar   altres Administracions 
Públiques  per  raó de  la  mateixa  obra  o servei. En tot cas, es respectarà el límit 
del 90 per 100  a què es refereix l'apartat primer d'aquest article. 

 
5.  Als efectes de determinar  la base imposable,  s'entendrà per cost suportat per 

l'Ajuntament la quantitat resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les 
subvencions o auxilis  que s'obtinguin  de l'Estat  o Generalitat  o  de qualsevol  altra  
persona  o  Entitat  pública  o   privada. S'exceptua el cas que  la persona o  Entitat 
aportant de  la subvenció o auxili  tingui la condició  de subjecte  passiu, cas en  el 
qual  es procedirà  de conformitat  amb allò  que s'indica a  l'apartat  2  de  l'article  
10  de  la  present Ordenança. 
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ARTICLE 9.- Determinació de la base imposable.- 
 
 La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació concret  el percentatge del cost de 
l'obra o servei a repartir entre els afectats, que constituirà en cada cas la base imposable  
de la Contribució  Especial de  què es  tracti, sempre  amb  el límit màxim del  90% a 
què  es refereix l'article  anterior. Aquest percentatge serà fixat per l'Ajuntament, i  
ponderarà la  importància  relativa   de  l'interès   públic  i   dels interessos dels 
particulars que concorrin en l'obra o servei de què es tracti.  
 
CAPÍTOL VI.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
ARTICLE 10.- Bases de repartiment.- 
 
1.  La  base  imposable de  les  Contribucions  especials  es repartirà entre els subjectes 

passius, i es tindrà en compte la classe  i  la naturalesa  de  les obres  i  serveis,  amb 
subjecció a les següents regles:  

 
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament  o separada, com a mòduls  de 

repartiment, els  metres lineals de  façana dels immobles, la seva superfície, el seu 
volum edificable i el  valor  cadastral  a  efectes  de  l'Impost  sobre   Béns 
Immobles. 

b) Si es  tracta de  l'establiment o  l'ampliació del  servei d'extinció d'incendis,  podran  
ser distribuïdes  entre  les Entitats o Societats que cobreixin el risc per béns  situats 
en aquest  municipi,  proporcionalment  a  l'import  de  les primes recaptades l'any 
immediatament anterior. Si la  quota exigible a cada subjecte passiu fos superior 
al 5 per 100 de l'import  de  les  seves   primes  recaptades,  l'excés   es traslladarà 
als  exercicis  successius fins  la  seva  total amortització. 

c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.m) de la present Ordenança,  
l'import total  de les  Contribucions Especials serà distribuït  entre les  companyies 
o  empreses que hagin  d'utilitzar-les  en  raó  a  l'espai  reservat  a cadascuna o 
en proporció a la seva secció total, encara  que no les usin immediatament. 

 
2.  En cas que la persona o entitat que tingui la condició de subjecte passiu de les  

Contribucions Especials atorgui  una subvenció o  auxili econòmic  per a  la realització  
de  les obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals, l'import  de   tal   
subvenció  o   auxili   es   destinarà, primerament, a compensar  la seva quota  i 
l'excés, si  n'hi ha, s'aplicarà a reduir,  a prorrata, la  quota de la  resta dels subjectes 
passius. 

 
ARTICLE 11.- Altres bases de repartiment.- 
 
1.  A  tota mena  d'obres, quan  la  diferència de  cost  per unitat en els diversos trams 

o  seccions de l'obra o  servei no correspongui a anàloga diferència en  el grau d'utilitat  
o benefici  per als interessats,   totes  les   parts  del   pla corresponent seran 
considerades en  conjunt als efectes  del repartiment,  i,  en   la  seva  conseqüència,   
per  a   la determinació de les quotes individuals no s'atendrà solament al cost especial 
del tram o secció que immediatament  afecti cada contribuent. 

2.  En  el  cas  que  l'import  total  de  les  contribucions especials es repartís tenint en 
compte els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per  finques amb 
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façana  a la via pública no només les  edificades en coincidència  amb l'alineació 
exterior de l'illa,  sinó també les  construïdes en  blocs  aïllats,  sigui  quina  sigui  la  
seva  situació respecte de la via pública que delimiti aquella illa i sigui objecte de 
l'obra; en conseqüència, la longitud de la façana s'amedirà, en aquests casos,  per la  
del solar  de la  finca, independentment de les  circumstàncies de l'edificació,  els 
patis oberts, les zones de jardí o els espais lliures.  

3.  Quan dues façanes es trobin  en un xamfrà o s'uneixin  en corba, es  considerarà  als 
efectes  de  l'amidament  de  la longitud de la façana la meitat de la longitud del 
xamfrà  o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran  a les longituds 
de les façanes immediates.  

 
CAPÍTOL VII.- MERITACIÓ 
 
ARTICLE 12.- Meritació.- 
 
1.  Les Contribucions especials es meritaran en el moment  en què les obres s'hagin 

executat o  el servei hagi començat  a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la  
meritació es produirà  per  cada un  dels  subjectes passius  des  que s'hagin fet  les  
corresponents a  cada  tram o  fracció  de l'obra. 

2.  Sense perjudici d'allò que disposa l'apartat anterior, un cop  aprovat  l'acord   concret  
d'imposició  i   ordenació, l'Ajuntament podrà exigir  per endavant el  pagament de  
les Contribucions especials  en  funció  de  l'import  del  cost previst per a l'any  
següent. No podrà  exigir-se la  bestreta d'una nova anualitat si no han  estat fetes 
les obres per  a les quals es va exigir la corresponent bestreta. 

3.  El moment de la meritació de les contribucions  especials es tindrà en  compte als  
efectes de  determinar la  persona obligada al  pagament de  conformitat amb  allò 
que  disposa l'article 6 de la present Ordenança,  encara que en  l'acord concret 
d'ordenació  figuri com  a  subjecte passiu  qui  ho sigui amb referència a la data de 
la seva aprovació i que el mateix subjecte hagi pagat les quotes, de conformitat  amb 
allò que disposa  l'apartat 2 del  present article. Quan  la persona que figuri com a 
subjecte passiu en l'acord  concret d'ordenació i li  hagi estat notificat  així, transmeti  
els drets sobre  els  béns o  les  explotacions que  motiven  la imposició  en  el  període  
comprès  entre  l'aprovació   de l'esmentat acord i el del naixement de la meritació,  
estarà obligada a donar  compte a l'Administració  municipal de  la transmissió 
efectuada, dins del termini d'un  mes des de  la data d'aquesta, i, si no ho fes, aquesta 
Administració podrà dirigir l'acció per al cobrament contra  qui figurava com  a 
subjecte passiu en tal expedient. 

4.  Un cop finalitzada la realització total o parcial de  les obres, o iniciada  la prestació 
del  servei, es procedirà  a assenyalar els  subjectes  passius, la  base  i  les  quotes 
individualitzades   definitives,    i    s'efectuaran    les liquidacions que procedeixin i 
es compensaran com a  entrega a compte els pagaments anticipats que s'haguessin  
efectuat. Aquest assenyalament  definitiu serà  realitzat pels  òrgans competents de 
l'Ajuntament,  i s'ajustarà a  les normes  de l'acord concret d'ordenació del tribut  per 
l'obra o  servei de què es tracti. 

5.  Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la 
condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de 
la  quota individual definitiva  que  els  correspongui,  l'Ajuntament practicarà d'ofici 
la pertinent devolució.  
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CAPÍTOL VIII.- FRANCCIONAMENTS I AJORNAMENTS. 
 
ARTICLE 13.- Fraccionament i ajornament de les quotes.- 
 
1.  Un  cop determinada  la  quota a  satisfer,  l'Ajuntament podrà  concedir,   a   sol·licitud   

del   contribuent,   el fraccionament o  ajornament per  un  termini màxim  de  cinc 
anys, havent de garantir-se el pagament del deute tributari, que  inclourà  l'import  
de  l'interès  de  demora  de   les quantitats  ajornades,  mitjançant  hipoteca,  
penyora,  aval bancari o una altra garantia suficient  a satisfacció de  la Corporació. 

2.  La concessió del  fraccionament o l'ajornament  implicarà la conformitat del sol·licitant 
amb l'import total del deute tributari que li correspongui. 

3.  La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb 
expedició de certificació de descobert per la  seva part  pendent del  pagament,  els  
recàrrecs  i  els interessos corresponents. 

4.  En qualsevol  moment el contribuent  podrà renunciar  als beneficis d'ajornament o 
fraccionament, mitjançant ingrés de la quota o de la part del mateix pendent de 
pagament i també dels  interessos  vençuts,  i  es  cancel·larà  la  garantia constituïda. 

 
CAPITOL IX.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ. 
 
ARTICLE 14.- Imposició.- 
 
 L'exacció de les Contribucions Especials necessitarà la prèvia adopció per  
l'Ajuntament de  l'acord d'imposició  en cada cas concret. 
 
ARTICLE 15.- Ordenació.- 
 
1.  L'acord  relatiu  a  la  realització  d'una  obra  o   a l'establiment  o  l'ampliació  d'un  

servei  que  s'hagi  de costejar  mitjançant   Contribucions  Especials   no   podrà 
executar-se fins  que  s'hagi aprovat  l'ordenació  concreta d'aquestes.  

2.  L'acord   d'ordenació   o  Ordenança   reguladora   serà d'inexcusable adopció i 
contindrà  la determinació del  cost previ de les  obres i serveis,  la  quantitat a  
repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment. L'acord  d'ordenació  concret  
o  Ordenança  reguladora   es remetrà en la resta de qüestions  a la present Ordenança  
de Contribucions Especials. 

3.  Un   cop   adoptat  l'acord   concret   d'ordenació   de contribucions  especials,  i   
determinades  les  quotes   a satisfer, aquestes seran  notificades individualment a  
cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin coneguts i, si no, per edictes. 
Els interessats podran formular recurs de reposició davant l'Ajuntament, que podrà 
versar sobre  la procedència de les  Contribucions especials, el  percentatge del cost  
que hagin  de satisfer  les persones  especialment beneficiades o les quotes 
assignades. 

 
ARTICLE 16.- Col·laboració amb altres ens locals.- 
 
1.  Quan l'Ajuntament col·labori  amb altres Entitats locals en la realització o l'establiment 

o l'ampliació de serveis i sempre que s'imposin  Contribucions Especials,  s'observaran 
les següents regles: 
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a) Cada   Entitat   conservarà   les   seves   competències respectives en  ordre  als 
acords  d'imposició  i  ordenació concrets.  

b) Si alguna de les Entitats realitzés les obres o  establís o ampliés  els serveis  amb  
la col·laboració  econòmica  de l’altra, correspondrà a la primera la gestió i 
recaptació de la Contribució especial, sense perjudici d'allò que  disposa la lletra a) 
anterior.  

 
2.  En  el supòsit  que l'acord  concret d'ordenació  no  fos aprovat per una  d'aquestes 

Entitats,  quedarà sense  efecte l'actuació comú, i  adoptarà separadament cadascuna  
d'elles les decisions que procedeixin. 

 
ARTICLE 17.- Delegació d'atribucions.- 
 
 En el cas de delegació de l'execució d'obres o establiment o ampliació de  serveis que  
s'hagin de  finançar   mitjançant contribucions  especials,   les  facultats   d'imposició   i 
ordenació podran correspondre a l'ens delegat, en els termes de la  pròpia  delegació,  
sens  perjudici  del  que  preveu l'article 151 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
CAPÍTOL X .-COL.LABORACIÓ CIUTADANA 
 
ARTICLE 18.- Col·laboració per iniciativa ciutadana.- 
 
 Els  propietaris o els titulars afectats  podran constituir-se en Associació 
administrativa de contribuents i promoure  la   realització d'obres o  l'establiment  o 
l'ampliació de serveis, i es comprometran  a sufragar la  part que correspongui aportar 
a l'Ajuntament, a més de la que els pertoqui, quan la situació financera municipal no 
permeti destinar-hi recursos. 
 
ARTICLE 19.- Col·laboració en iniciativa municipal.- 
 
1.  Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o 

l'ampliació de serveis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en 
Associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de  
l'acord d'ordenació  de les Contribucions especials. 

2.  Per a la constitució de les Associacions administratives de  contribuents  a  què  es  
refereix  l'article  anterior, l'acord s'haurà  de prendre  per  la majoria  absoluta  dels 
afectats, sempre que representin, almenys, els dos terços de les quotes que s'hagin 
de satisfer. 

 
CAPÍTOL XI - RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ 
 
ARTICLE 20.- Recaptació.- 
 
Per a  la  recaptació  de  les  Contribucions  Especials  es procedirà segons el que 
estableix per als ingressos directes l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació.  
 
ARTICLE 21.- Infraccions i sanciones.- 
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1.  En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les sancions  

que hi corresponguin  en cada cas, s'aplicaran les  normes contingudes a  l'Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

2.  La imposició  de sancions no  suspendrà, en  cap cas,  la liquidació i  el  cobrament  
de  les  quotes  liquidades  no prescrites. 

 
CAPÍTOL XII - REMISSIÓ NORMATIVA 
 
ARTICLE 22.- Remissió normativa.- 
 
En tot allò que no estigui  especialment previst en  aquesta Ordenança  s'aplicarà  
l’Ordenança  General  de   Gestió, Inspecció  i  Recaptació,  la  Llei  General  Tributària   
i disposicions que les desenvolupin i complementin. 
 
Disposició Final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigència prèvia publicació  del seu text íntegre en el 
B.O.P.  el dia 1 de  gener de 2018  i  continuarà vigent mentre no s'aprovi  la seva 
modificació  o derogació  
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 8 
 
 

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS  
 
ARTICLE 1.- FONAMENT LEGAL 
 
 A l’empara de l’article 106 en relació als 4 b) i 5 E. c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Municipal  i de Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen 
els articles 15 a 19, i d’acord amb l’article  57 del RDL 2/2004, Text Refós Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de la taxa per a la prestació de serveis 
administratius. 
 
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE 
 
1.  Constitueixen el fet imposable els serveis i activitats de competència local desenvolu-

pats amb motiu de: 
  
 a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que 

expedeixi o de que entenguin l’administració o les autoritats municipals. 
b)  L’autorització per a utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques, noms o usos 

comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes  i d’altres distintius anàlegs, 
amb finalitats particulars i a instància dels interessats. 

c)  La prestació de serveis administratius relatius als procediments d’autorització 
ambiental, de llicència ambiental i de comunicació d’activitats, previstos en la Llei 
20/2009 del Parlament de Catalunya, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats; la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives, el Decret 112/2010 que la desplega i de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de les activitats amb incidència ambiental; o nova 
normativa que les substitueixi. 

 d) L’atorgament de llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer d’acord amb el que 
estableix el Reial Decret 8763/1979 de 16 de març, Reglament Nacional dels serveis 
urbans i interurbans de Transport en Automòbils Lleugers. 

e)  La inspecció de béns i instal·lacions d'acord amb el que estableix l’article 74 de la 
llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats i del capítol segon del 
Decret 112/2010 que la desplega; l’article 44 de la Llei 11/2009, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i l’article 64 de 
l’Ordenança Municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental; o nova 
normativa que les substitueixi. 

f)  L’atorgament de llicències urbanístiques regulades en l’article 187.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de  la Llei d’Urbanisme. 

g)  El lliurament d’impresos que són de subministrament oficial i d’ús obligatori pels 
administrats” 

h)  La realització de fotocòpies . 
i)  El lliurament de llistats informàtics . 

 
2.  S'entendrà que l'activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma 

particular el subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirectament per ell 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 102 

mateix, per raó de les seves actuacions o omissions que obliguin l'Ajuntament, encara 
que no hi hagi sol·licitud expressa de l'interessat. 

 
ARTICLE 3.- NO SUBJECCIÓ 
 
 No hi estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la 
tramitació de documents i expedients necessaris per als compliments d'obligacions 
fiscals, les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, la 
resolució dels recursos administratius i els relatius a la prestació de serveis o realització 
d'activitats i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic 
que estiguin gravats per una altra taxa o pels que l'Ajuntament exigeixi un preu públic. 
 
ARTICLE 4.- SUBJECTE PASSIU 
 
1.  Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques 

i les entitats a què es refereix l’article  35 de la Llei General Tributària que sol·licitin 
o resultin beneficiades o afectades per les activitats jurídico-administratives de 
competència local de l'article 2.1. 

 
2.  Tindran la consideració de substituts del contribuent: 
 
 a) En aquelles activitats jurídico-administratives que beneficiïn o afectin els ocupants 

de vivendes, locals o instal·lacions, seran els propietaris dels immobles, els quals 
podran repercutir, si fos el cas, la taxa sobre els beneficiaris. 

 b) En l'atorgament de llicències urbanístiques, seran els constructors i contractistes 
d'obres. 

 
ARTICLE 5.- RESPONSABLES TRIBUTARIS 
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què fan referència els articles 42 de la Llei General 
Tributària. 

2.  Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article  43 de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
 Sense perjudici del que estableix l’article 24.4 del RDL 2/2004, Text Refós Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, no s’admetran exempcions, reduccions o 
bonificacions, llevat d’aquells a favor de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres ens 
públics Territorials o institucionals o com a conseqüència de l’aplicació de Tractats o 
Acords Internacionals. 
 
ARTICLE 7.- BASE IMPOSABLE 
 
 El cost real o previsible de l'activitat jurídico-administrativa, considerada en la seva 
globalitat, constituirà, com a límit màxim,  la base imposable. 
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ARTICLE 8.- QUOTA 
 
 Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats 
que  constitueixin el fet imposable seran les següents: 
 
 A) Dels Serveis Generals________________________________ 
 
 1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
  

 I .- Documents administratius 
 

• Qualsevol document autoritzat per l'Alcaldia en interès de  particular      4,80 €  
• Autoritzacions relatives a la celebració d’espectacles en locals, 

terrenys i altres anàlegs.............................................................   340,00 €  
• Certificats literals i gràfics cadastre..............................................    11,50 €   
• Altres autoritzacions no compreses en els paràgrafs anteriors...........     10,50 €   
• Autoritzacions  anuals publicitat estàtica........................................     48,00 €  
• Autoritzacions  anuals de publicitat dinàmica en vehicles, remolcs i 

altres mitjançant ús d’elements de promoció o publicitat situats en 
vehicles, estacionats o en circulació i la difusió dels missatges 
publicitaris pels mitjans audiovisuals que s’instal·lin en els mateixos.  
 
La tarifa per utilitzar aquest mitjà de publicitat de forma continuada, serà: 
 
En taxis, per cada llicència ................................................. 48 € 
En autobusos, per cada m2 o fracció de superfície exterior.....  48 € 
En vehicles propis de la persona beneficiària de la publicitat,  
per cada anunci que excedeixi de la finalitat merament  
identificativa..................................................................... 25 € 
En vehicles aliens diferents dels enumerats als apartats anteriors,  
per cada anunci ................................................................. 50 € 
 
 II .- Certificacions 

 
• Que s’expedeixin a les oficines municipals sobre documents o dades 

referents a l’últim trienni .................................................       7,70 €   
• Per  a cada any, a partir del tercer, s’acreditarà, per any i unitat.....       1,80 €  
 
                  III .- Serveis Urbanístics 
 
• Informe acreditatiu de la situació urbanística de les finques........ 50,00 €         
• Per cada informe de reconeixement de l’estat dels edificis,  a 

instància de part ........................................................ 94,00 € 
• Declaració administrativa d’innecessarietat  de llicència de 

parcel·lació.............................................................................. 54,00 € 
• Expedients de ruïna .................................................................   250,00 €  
• Certificat d’expedient de protecció de la legalitat urbanística 

(patrimonialització)................................................................... 355,00 € 
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• Certificats sobre aprofitament de finques i solars i sobre 
compatibilitat de l’activitat, previ a la sol·licitud de llicència 
ambiental, amb el planejament urbanístic (un per finca)................ 

     
 

214,00 €  
• Altres certificats...................................................................... 65,00 €  
 
  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 iguals o inferiors al 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 €  

   
  V.- Informes de la Policia Local i Protecció Civil 
 
• Informes tècnics derivats del programa de gestió de 
    la policia local i de protecció civil................................................       40,00 € 
• Informes tècnics derivats de les competències  de la policia local:  
    accidents de circulació gossos perillosos targetes d’armes de 4a 

categoria................................................................................  55,00 € 
• Informes tècnics del Serveis de Protecció Civil .............................  55,00 € 
 
 2. UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I ATORGAMENT DE PLAQUES AMB 

EL DISTINTIU DEL MUNICIPI 
 
• Per a cada autorització per a plaques, marques, noms o usos 

comercials i industrials, capçaleres, 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 €  

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

• Per la renovació de plaques i targetes identificatives per 
causes no imputables a l’administració, com son els casos de 
robatori, deteriorament o pèrdua........................................ 3,00 € 

 
 3.- SERVEIS DE REPROGRAFIA 
 
L’import de la quota és: 
 

1) FOTOCÒPIES 
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• Fotocòpies en full DIN A4 blanc i negre, per unitat................    0,10 €  
• Fotocòpies en full DIN A4 color, per unitat............................     0,15 €  
• Fotocòpies en full DIN A3, per unitat...................................     0,16 €  
• Fotocòpies en full DIN A1, per unitat....................................    0,50 €  
• Fotocòpies en rotlle, per unitat............................................     4,50 €  
  
 
 
2) PLÀNOLS  
 
• Full Pla General E 1:1000..........………..................................       6,50 €  
• Resta de Plànols per m2 .…….....….......................................       5,00 €  
• Impressió de plànols en paper:           

Din A0............................................................... 17,50 € 
Din A1................................................................ 11,50 € 
Din A2............................................................... 6,00 € 
Din A3................................................................ 3,60 € 

 
 

 4.- LLIURAMENT D’IMPRESOS 
  
L’import de la taxa dels diferents impresos subministrats per les diferents  

dependències municipals o pels OO.AA que en depenen coincidirà amb l’import del seu 
cost directe arrodonit a l’alça fins al cèntim més pròxim. 

 
 5.- SERVEIS INFORMÀTICS 
  
 

Lliurament  de dades que estiguin informatitzades, a 
instància de part: 
 

 

  
• Llistats per cada registre, amb un mínim de 38,00 €........        0,06 €  
• Etiquetes, per cadascuna, amb un mínim de 38,00 € .....        0,12 €  
• Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport paper)....       18,00€  
• Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport disquet).        6,00 €  

  
Facilitació d’informació cartogràfica terme municipal en 
forma digital (dwg, dxf o dgn):  
  
• Plànol vialer  ( dwg, dxf,)...................................... 38,00 € 
• Ortofoto 10 cm vol 2013 etrs89 o ed50  
     ecw fins a 2 Mb 3,00 € 
     jpg fins a 12 Mb 8,00 € 
     Tiff 100 Mb aprox. 20,00 € 
  
Reproducció documents arxiu:  
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1. Imatge digital baixa resolució (< 200 kb), amb un mínim 
de 40,00 €        1,00 €  
2. Imatge digital baixa resolució (> 200 kb), amb un mínim 
de 60,00 € 3,00 €  
  
A l’import cal afegir:  

  
• suport físic disquet, per unitat.....................................        1,40 €  
• suport físic CD-Rom, per unitat.................................... 2,00 €  
• suport físic DVD, per unitat......................................... 3,00 €  
• suport físic cinta dat, per unitat...................................      26,50 €  

Qualsevol altre expedient no tarifat..............................    42,50 €  
 
 

Els llistats i/o etiquetes només es lliuraran per a finalitats d’utilitat pública i interès 
social. La Junta de Govern Local podrà, a més a més, valorar individualment  cada cas i 
concedir, si escau, una reducció de fins al 100%. 

 
Per tant, queda exclòs el lliurament de llistats i/o etiquetes per a finalitats amb ànim 

de lucre (comercials, serveis etc...), atenent al que disposa la legislació sobre  protecció 
de dades. 
 

6.- SERVEIS ARXIU 
 
I.- Reproducció de documents de text i d’imatge fixa en suport digital. 
 
• Imatge digital amb un resolució de menys de 200 kb, amb marca d’aigua estampada 

en el document digital i amb logo i escut de procedència.  
Per cada document digitalitzat.................................................... 0,15 € 

 
• Imatge digital amb una resolució de menys de 200 kb, sense marca d’aigua en el 

document digital, però amb logo i escut de procedència.  
Per cada document  digitalitzat.................................................. 1,00 € 

 
• Imatge digital amb una resolució de més de 200 kb, sense marca d’aigua en el 

document digital, però amb logo i escut de procedència. S’estableix un preu mínim 
de 30,00 € (amb un màxim de 10 imatges per cada sol·licitud). Quan la finalitat de 
la reproducció sigui per a un ús sense ànim de lucre (edicions amb finalitats culturals 
promogudes per institucions o associacions i entitats inscrites en el registre d’entitats 
de l’Ajuntament) quedarà sense efecte el preu mínim.  
Per cada document  digitalitzat................................................... 3,00 € 

 
• Imatge digital amb una resolució de més de 200 kb, sense Marca d’aigua en el 

document digital, i sense logo i escut de procedència. S’estableix un preu mínim de 
50,00 € (amb un màxim de 10 Imatges per cada sol·licitud) 

     Per cada document................................................................... 10,00 € 
 
II.- Reproduccions audiovisuals en suport digital. 
 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 107 

• Imatge digital en moviment, per un minut seleccionat (amb logo i escut de 
procedència)............................................................................ 2,00 € 

 
• Còpia a format digital de qualsevol imatge en moviment procedent de cintes o altres 

suports digitals (amb logo i escut de procedència) 
Per cada 30 minuts...................................................................  11,00 € 

 
• Ús públic de la imatge digital en moviment per entitats sense ànim de lucre (amb 

logo i escut de procedència) ...................................................35,00 € / minut 
 

• Ús públic de la imatge digital en moviment per entitats ànim de lucre (amb logo i 
escut de procedència) ............................................................70,00 € / minut 

 
• Digitalitzacions de plànols i documents de gran format (a partir de DIN A3) 

Per cada document.....................................................................  5,00 € 
 

Observació.- Tota sol·licitud que es faci per transferència no podrà ser inferior a 5,00€. 
 
 B) Sobre activitats econòmiques------------------------------------ 
 
 1.- LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER 
 
 a) Expedició de llicències: 
 
- Llicències urbanes ........................................................    822,00 €  
- Llicències estacionals ....................................................    521,00 €  
 
 b) Transmissió de llicències 
 

• Transmissió interviu:  

      Llicències urbanes:     
             - A favor de familiars de 1er grau.................... 447,00 € 
             - resta......................................................... 800,00 € 
       Llicències estacionals.......................................... 52,50 € 

  

• Transmissió mortis causa:  

        Primera transmissió de llicències en favor d'hereus.      82,00 €  
        Ulterior transmissió de llicències ........................    204,00 €  

 
 c) Substitució de vehicles: 
 
- De llicències urbanes o estacionals..................................      41,00 €  
  
2.- INSPECCIONS  
 

A) ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS I ANÀLEGS 
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L’activitat administrativa de control posterior a l’inici de l’activitat meritarà la quota 
tributària resultant d’aplicar el següent càlcul: 
 
   Q * M * a * b = Quota Tributària 
 

en la que Q = 50,00 €, és la quota mínima.  
  

M = Mòdul d’activitat Econòmica d’acord amb l'Annex a la present Ordenança 
Fiscal. 

a  = Coeficient corrector segons la superfície de l’establiment. 
b = Coeficient corrector segons la categoria del carrer. 

 
Els coeficients correctors segons la superfície total de l’establiment són: 
 

 - fins a  50 m2. ........................................  1 
 - de més de 50 m2 fins a 100 m2...............  2  
 - de més de 100 m2 fins a 250 m2 ............  3 
 - de més de 250 m2 fins a 500 m2 ............  4 
 - de més de 500 m2 fins a 1000 m2 ..........  5 
 - de més de 1000 m2 fins a 5000 m2 ........   6 
 - de més de 5000 m2 ................................   7 

 
Els coeficients correctors segons la categoria del carrer són: 
 

 - carrers de categoria especial ...............  2,50 
 - carrers de categoria 1a.- .....................  2,20 
 - carrers de categoria 2a.- ..................... 2,00 
 - carrers de categoria 3a.- ..................... 1,75 
 - carrers de categoria 4a.- ..................... 1,50 
 - carrers de categoria 5a i resta.- ........... 1,00 

 
Durant l'any en què s'hagi satisfet la taxa per l’exercici d’activitats i serveis, no es 
practicarà la liquidació per inspeccions d'establiments, elements o béns. 
 
 La classificació dels carrers és la que figura en l'Annex de l'Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 
B)  HABITACLES, SOLARS I ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 
a) Per inspecció de comprovació en general i per actuacions en el marc de l’ aplicació de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge ....................... 100€ 
 
b) Per les successives inspeccions de comprovació o pel seguiment d’acompliment de 
les ordres dictades ...................................................................................150 € 
 

C) EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
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Les inspeccions derivades d’expedients d’adequació o modificació de les Activitats que 
comportin la necessitat de realitzar reformes per adaptar les condicions del local a la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, la llei 11/2009, de 6 de juliol, la llei 3/2010, de 18 de 
febrer, i disposicions complementàries, així com les disposicions de l'Ordenança 
municipal d'intervenció administrativa i control de les activitats, se'ls aplicarà un 
coeficient reductor del 0,5. 
 
 3.- EXERCICI D’ACTIVITATS I SERVEIS  
 

A) QUOTA TRIBUTÀRIA 
 

L’activitat administrativa d’atorgament de llicencia o comunicació de l’activitat meritarà 
la quota tributària resultant d’aplicar el següent càlcul: 
 
1. Primera instal·lació 
 
   Q * M * a * b = Quota Tributària 
 

en la que Q = 50,00 €, és la quota mínima.  
  

M = Mòdul d'activitat Econòmica d'acord amb l'Annex a la present Ordenança 
Fiscal. 

a  = Coeficient corrector segons la superfície de l'establiment. 
b = Coeficient corrector segons la categoria del carrer. 

 
Els coeficients correctors segons la superfície total de l'establiment són: 
 

 - fins a  50 m2. ............................................ 0,5 
 - de més de 50 m2 fins a 100 m2.................. 1   
 - de més de 100 m2 fins a 150 m2 ............... 1,5  
- de més de 150 m2 fins a 250 m2 ............... 2 
 - de més de 250 m2 fins a 500 m2 ............... 3 
 - de més de 500 m2 fins a 1000 m2 ............. 4 
 - de més de 1000 m2 fins a 5000 m2 ...........  5 
 - de més de 5000 m2 ...................................  6 

 
Els coeficients correctors segons la categoria del carrer són: 
 

 - carrers de categoria especial ...............  2,20 
 - carrers de categoria 1a.- .....................  2,00 
 - carrers de categoria 2a.- ..................... 1,80 
 - carrers de categoria 3a.- ..................... 1,20 
 - carrers de categoria 4a.- ..................... 1,00  
 - carrers de categoria 5a i resta. ............ 0,80 

 
 Les activitats incloses al l’epígraf 5520 del CNAE “Allotjaments turístics de curta 
durada” (que inclou els habitatges d’ús turístic), en el supòsit d’un  grup d’habitatges 
d’un mateix edifici, s’acumularà la superfície total a efectes de l’aplicació del coeficients 
correctors segons la superfície.  



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 110 

 
 La classificació dels carrers és la que figura en l'Annex de l'Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
2.  Ampliacions d’activitat: En el cas d’ampliació de superfície o elements instal·lats, es 

tributarà pel percentatge d’increment de superfície o elements instal·lats, calculat 
sobre quotes de primera instal·lació de l’exercici en curs. 

 
3.  Canvis de  classificació:  Hi ha canvi de classificació quan es varia l’activitat 

autoritzada, fins i tot en el cas de magatzems tancats al públic. S’entendrà que el 
local canvia d'activitat quan, segons el CNAE vigent, variï un dígit del tercer nivell 
numèric de la classificació. Si l'activitat del local comprèn dos o més epígrafs de la 
classificació, només s'aplicarà un mòdul, aquell que sigui superior.  

 
4.  Trasllats de locals: Tributaran d’acord amb les quotes previstes per a les activitats  de 

primera instal·lació.  
 
 

B) EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Estaran exemptes o amb reducció de la quota de la taxa per l’exercici d’activitats i 
serveis, però no de l’obligació de comunicació de l’inici d’activitats i/o serveis: 
 
a)  Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres de 

millora als locals o motivats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, 
inundacions, sempre que aquests establiments estiguin legalitzats, n’estaran 
exemptes. A les reobertures dels locals un cop reparats o reconstruïts, o bé un local 
nou que substitueixi l’anterior, se'ls aplicarà un coeficient reductor del 0'5. Seran 
condicions a complir que el local objecte de reobertura tingui la mateixa superfície 
que el primitiu o que no excedeixi del 10% i que s’exerceixi la mateixa activitat. 

 
b)  Els expedients d’adequació o modificació de les Activitats que comportin la necessitat 

de realitzar reformes per adaptar les condicions del local a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, la llei 11/2009, de 6 de juliol, la llei 3/2010, de 18 de febrer, i disposicions 
complementàries, així com les disposicions de l’ordenança municipal d’intervenció 
administrativa i control de les activitats, se’ls aplicarà un coeficient reductor del 0,5.  

c)  Als magatzems, encara que restin tancats al públic, auxiliars als establiments 
comercials o industrials, i altres instal·lacions o activitats a la considerada principal,  
se'ls aplicarà el 25% del mòdul de l'activitat econòmica principal. Es considerarà 
activitat econòmica principal aquella a la qual li correspondria la quota del tresor més 
elevada a efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques. 

 
C) NORMES ESPECÍFIQUES DE GESTIÓ 
 
NORMA  1.- 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre sobre el lliure accés a 
les activitats i serveis i el seu exercici, la Llei 20/2009, de 4 de desembre prevenció i 
control ambiental de les activitats i l’Ordenança Municipal Reguladora de les activitats 
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amb incidència ambiental, la intervenció administrativa inclou les activitats 
administratives realitzades com a conseqüència  de: 

 
1. La intervenció en la sol·licitud d’obertura sotmesa a autorització ambiental de la 

Generalitat de Catalunya, per a l’exercici d’activitats incloses a l’Annex I de la Llei 
20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

2. L’atorgament de llicència municipal ambiental, per a l’exercici d’activitats incloses 
a l’Annex II de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats. 

3. La intervenció en el procediment de comunicació prèvia a què estan sotmeses les 
activitats incloses en l’Annex III i l’Annex IV de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, i a l’Ordenança Reguladora de 
les activitats amb incidència ambiental. 

4. La comunicació de transmissió de llicència d’activitats i/o instal·lacions incloses 
en l’Annex III de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, i a l’Ordenança Reguladora de les activitats amb 
incidència ambiental, en aplicació de l’article 64.2 de la Llei 20/2009. 

 
 C) Sobre la  propietat immobiliària 
 
 ACTUACIONS URBANÍSTIQUES  
 
A) ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SOTMESES A LLICÈNCIA 
 
a) Les llicències d’obres de construcció de nova planta, ampliació, modificació o reforma 
que afectin  l’estructura, l’aspecte exterior o  la disposició interior segons la classificació 
següent: 
 

- Habitatges unifamiliars aïllats       80,00 €  
- Habitatges unifamiliars adossats        59,00 €  
- Habitatges amb una vivenda i un local       100,00 €  
- Habitatges plurifamiliars      295,00 €  
- Naus industrials o magatzems       148,00 €  
- Locals comercials       118,00 €  
- Garatges comunitaris         88,00 €  
- Garatges individuals         44,00 €  
 

 
 La modificació  d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50 % de la quota 
establerta. 
 
b)  Llicències per moviment de terres (rebaixos, explanació,    
     excavació, terraplenat i altres), per m3..........................        0,10 €   

   
c) - Llicències de parcel·lació, per metres quadrats edificables         0,09 €   
    - Llicència de divisió horitzontal (Art. 179.2 r), per metres 
quadrats edificables........................................................        0,22 €  

 

   
d) Llicències per  enderrocament,  exceptuant  els edificis declarats ruïnosos  
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- per m2 i planta............................................................         0,15 €  

   
e) Assenyalaments d'alineació i rasants:   

   
- fins a 10 metres lineals...................................................      26,00 €   
- per cada metre lineal d'excés...........................................        2,20 €   
  
f) Llicències d'ús de vol sobre edificacions i instal·lacions   

   
- per unitat de habitatge o local.........................................      62,00 €   

   
g) Les llicències per instal·lacions subterrànies destinades a activitats industrials, 
comercials de serveis públics o no, o qualsevol altre ús a què destini el subsòl,  

- per cada 100 metres lineals d’instal·lació o fracció.............      44,00 €   
   

h) Els actes assenyalats en els instruments de planejament que precisin  la 
preceptiva llicència i no estiguin inclosos en els epígrafs anteriors,  

- per unitat d’habitatge, local o instal·lació..........................      20,00 €   
   
    La quota mínima a satisfer per qualsevol dels supòsits 
anteriors serà de  ............................................................      12,00 €   
 
 Així mateix, s'aplicarà quota zero a les llicències concedides, previ informe dels 
Serveis Tècnics, per a la restauració de façanes en mal estat sempre que s'executin les 
obres en el període entre l'1 de gener a 31 de març i de l'1 de novembre a 31 de 
desembre. 
 
B) ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
 
a) Les obres d’ampliació, modificació o reforma que no afectin  l'estructura, l'aspecte 
exterior o  la disposició interior ...................................       20 €: 
 
b) La 1a utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions en general 
destinades o no a habitatges : 
- grups d’habitatges, per unitat..........................................      12,00 €  
- habitatge únic...............................................................      25,00 €  
- locals comercials o industrials, per unitat...........................    60,00 €  
- garatge i instal·lacions annexes, per unitat........................      15,00 €  
 
La modificació  d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50 % de la quota 
establerta. 
  
c) La col·locació de cartells o rètols de publicitat  

  
- per unitat ................................................................. 25,00 €  
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S'aplicarà quota zero, prèvia petició de l'interessat i aprovació per la Junta de Govern, 
a les llicències concedides per l'adequació dels locals comercials sempre que les reformes 
tinguin com a finalitat  l'eliminació de l'ocupació de la via pública amb mostres 
comercials, que es farà efectiva quan així es disposi per l'Òrgan competent. 
 
ARTICLE 9.- MERITACIÓ 
 
 La taxa es merita en el moment que s'iniciï la realització de  l'activitat  administrativa 
que constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici. 
 
 S'entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta o es refereix 
singularment al subjecte passiu donant lloc a l'existència posterior de la realització del 
fet imposable. 
 
 A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de 
presentació de la sol·licitud, en el supòsit  que aquest la formuli expressament. 
 
 En qualssevol altres supòsits l'inici de l'activitat serà la declaració per part de l'òrgan 
de l'Ajuntament de procedir d'ofici. 
 
ARTICLE  10.- GESTIÓ 
 
 Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa d'acord amb el model establert per 
l'ajuntament. 
 
 Cada declaració-liquidació contindrà les quotes resultants, que hauran d'ingressar-se 
en la Tresoreria Municipal en el moment de presentació de la sol·licitud que iniciï 
l'actuació administrativa. 
 
 En el supòsits d'actuació d'ofici, l'autoliquidació es realitzarà una vegada s'hagi 
notificat al subjecte passiu la declaració de l'inici de  l'actuació administrativa. 
 
 L'autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional, a  compte, sotmesa a  
la corresponent comprovació, esdevenint definitiva d'acord amb el que estableix 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE 11.- PAGAMENT 
 
 El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos 
en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE. 12.- INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
 La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei 
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades 
pel seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE. 13.- INFRACCIONS I SANCIONS 
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 En tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a 
la determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el 
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
la desenvolupen. 
 
ARTICLE 14.- VIGÈNCIA 
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
 
 
 

A N N E X 
 

CNAE 2009 
 
 

CNAE 2009 
  

A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca  
01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1 
02 Silvicultura i explotació forestal 1 
03 Pesca i aqüicultura 1 
B Indústries extractives  
05 Extracció d’antracita, hulla i lignit 50 
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 50 
07 Extracció de minerals metàl·lics 45 
08 Altres indústries extractives 20 
09 Activitats de suport a les indústries extractives 10 
C Indústries manufactureres  
10 Indústries de productes alimentaris 10 
11 Fabricació de begudes 10 
12 Indústries del tabac 18 
13 Indústries tèxtils 12 
14 Confecció de peces de vestir 12 
15 Indústria del cuir i del calçat 18 
16 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 12 
17 Indústries del paper 18 
18 Arts gràfiques i suports enregistrats 10 
19 Coqueries i refinació del petroli 60 
20 Indústries químiques 45 
21 Fabricació de productes farmacèutics 45 
22 Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 45 
23 Indústries altres productes minerals no metàl·lics 18 
24 Metal·lúrgia 14 
25 Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 12 
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 8 
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 8 
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28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 12 
29 Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 10 
30 Fabricació d’altres materials de transport 10 
31 Fabricació de mobles 10 
32 Indústries manufactureres diverses 10 
33 Reparació i instal·lació maquinària i equips 8 
D Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat  
35 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 10 
E Aigua, sanejament i gestió de residus  
36 Captació, potabilització i distribució d’aigua 10 
37 Recollida i tractament d’aigües residuals 1 
38 Recollida, tractament i valorització de residus 1 
39 Descontaminació i altres serveis de gestió de residus 1 
F Construcció  
41 Construcció d’immobles 8 
42 Construcció d’obres d’enginyeria civil 8 
43 Activitats especialitzades de la construcció 8 
432 Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions 
d'edificis i obres 6 
433 Acabament d’edificis 6 
G Comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles  
451 Venda de vehicles de motor 4 
452 Manteniment i reparació de vehicles de motor 4 
453 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor 4 
454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus 
recanvis   
i accessoris 4 
46 Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor i 
motocicletes 10 
4711 Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris,  
begudes i tabac en establiments no especialitzats 18 
4719 Altres tipus de comerç al detall en establiments no 
especialitzats 6 
472 Comerç detall d'alimentació, begudes i tabac en establiments 
especialitzats 3 
473 Comerç detall de combustible per a l'automoció en 
establiments especialitzats 8 
474 Comerç detall d'equips per a les tecnologíes d'informació i 
comunicació en  3 
establiments especialitzats  
475 Comerç detall altres articles d'ús domèstic en establiments 
especialitzats 3 
476 Comerç detall articles culturals i recreatius en establiments 
especialitzats 3 
477 Comerç detall altres articles en establiments especialitzats 3 
478 Comerç detall en parades de venda i mercats ambulants 3 
479 Comerç detall no realitzat ni establiments, ni en parades de 
veda ni en mercats ambulants 3 
H Transport i emmagatzematge  



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 116 

49 Transport terrestre; transport per canonades 8 
50 Transport marítim i per vies de navegació interior 10 
51 Transport aeri 18 
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 5 
53 Activitats postals i de correus 8 
I Hostaleria  
551 Hotels i allotjaments similars 8 
552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 5 
553 Càmpings 5 
559 Altres tipus d'allotjaments 1 
561 Restaurants i establiments de menjar 6 
562 Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres 
serveis de menjars 2 
563 Establiments de begudes 6 
J Informació i comunicacions  
58 Edició 2 
59 Cinema, vídeo i programes tv; enregistrament de so i edició 
musical 2 
60 Ràdio i televisió 8 
61 Telecomunicacions 8 
619 Altres activitats de telecomunicacions 6 
62 Programació, consultoria i altres relacionades amb la informàtica 6 
63 Serveis d’informació 4 
K Activitats financeres i d’assegurances  
64 Mediació financera, exc. assegurances i fons pensions 18 
65 Assegurances i fons pensions, exc. SS obligatòria 10 
66 Activitats auxiliars mediació financera i assegurances 5 
L Activitats immobiliàries  
68 Activitats immobiliàries 5 
M Activitats professionals, científiques i tècniques  
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 5 
70 Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 5 
71 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 5 
72 Recerca i desenvolupament 5 
73 Publicitat i estudis de mercat 5 
74 Altres activ. professionals, científiques i tècniques 5 
75 Activitats veterinàries 1 
N Activitats administratives i serveis auxiliars  
77 Activitats de lloguer 5 
78 Activitats relacionades amb l’ocupació 5 
79 Agències viatges i operadors turístics 5 
80 Activitats de seguretat i investigació 5 
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 5 
82 Activitats administratives oficina i auxiliars 5 
O Administració pública, Defensa i SS obligatòria  
84 Administració pública, Defensa i SS obligatòria 1 
P Educació  
85 Educació 1 
Q Activitats sanitàries i de serveis socials  



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 117 

86 Activitats sanitàries 1 
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 1 
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 1 
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment  
90 Activitats de creació, artístiques i d’espectacles 5 
91 Biblioteques, arxius, museus i altres activ. culturals 1 
92 Jocs d’atzar i apostes 8 
931 Activitats esportives 2 
932 Activitats recreatives i d’entreteniment 5 
S Altres serveis  
94 Activitats associatives 1 
95 Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 2 
96 Altres activitats de serveis personals 1 
T Activitats de les llars  
97 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic 1 
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis ús propi 1 
U Organismes extraterritorials  
99 Organismes extraterritorials 1 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 9 
 
 
TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT  
D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS. 
 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
 A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril , 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 15 al 19 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 
tractament d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de 
la qual s'atenen al que disposa l'article 20.4.d) i l’article 57 de l’esmentat text refós. 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable 
 
1.  Constitueix el fet imposable la prestació del servei de recollida, el transport, 

l'emmagatzemament, la valorització, la disposició del rebuig i la comercialització dels 
residus. 

2.  A aquest efecte, es consideren residus les restes i les deixalles alimentàries o els 
detritus que procedeixin de la neteja normal dels locals o habitatges, excloent els 
residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detritus humans, els materials 
contaminats, corrosius, perillosos o els que la recollida o abocament dels quals 
requereixi l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat. 

3.  No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels 
serveis següents: 

 
a)  Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans 

d'indústries, hospitals i laboratoris. 
 b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 
 c) Recollida de runes d'obres. 
 
ARTICLE 3.- Subjectes passius 
 
1.  Són subjectes passius  en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques 

i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, propietaris o 
usufructuaris, arrendataris o fins i tot de precari dels habitatges i els locals situats en 
les vies públiques o zones en les que es presti el servei. 

2.  Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles, que 
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

 
ARTICLE 4.- Responsables 
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a  què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 
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2.  Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els  síndics, els  
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 5.- Exempcions 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.4 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat 
d'aquelles a favor de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres Ens Públics Territorials o 
Institucionals o com a conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords Internacionals. 
 
ARTICLE 6.- Base imposable i quota tributària 
 
1.  El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com 

a màxim la base imposable. 
2.  La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà individualment 

en funció de la naturalesa i del destí dels immobles. 
3.  A aquest efecte, s'aplicarà la següent: 

 
TARIFES 

 
Recollida 

i 
transport 

Reciclatge Tractament 
 

a) Habitatges, pisos, apartaments,  per 
unitat. 61,00 €   20,20 € 33,40 € 

b) Hotels, hostals i pensions amb servei 
de menjador, per cada llit 13,00 €   

   
3,70 € 6,20 € 

c) Hotels, hostals, residències i pensions 
sense servei de menjador, per a  cada 
llit 9,70 €   

   
2,90 € 4,30 € 

d) Locals d' espectacles, incloses sales de 
ball i discoteques:      

Amb capacitat fins a 100 persones 
413,00 €   

   
123,10 € 202,70 € 

Amb capacitat de 101 a 200 pers 
529,50 €   

   
157,60 € 270,60 € 

Amb capacitat de 201 a 400 pers 
843,00 €   

   
251,40 € 406,60 € 

Amb capacitat per més de 400 pers 1.052,00 
€   

   
314,60 € 506,80 €  

e) Locals destinats a restaurant:        
Fins a 100 m2 

625,00 €   
   

186,70 € 302,90 € 
de 101 m2 a 200 m2 

937,00 €   
   

280,10 € 438,80 € 
més de 200 m2 1.076,00 

€   
   

321,50 € 504,40 € 
f) Locals destinats a restaurant-bar:       

Fins a 100 m2 780,00 €   232,40 € 370,90 € 
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TARIFES 
 

Recollida 
i 

transport 

Reciclatge Tractament 
 

de 101 m2 a 200 m2 1.249,50 
€   372,90 € 580,50 € 

més de 200 m2 1.436,50 
€   428,60 € 669,20 € 

g) Locals destinats a bars i similars:       
Fins a 50 m2. 207,00 €   61,50 € 102,50 € 
De 51 m2 a 100 m2 311,00 €   92,30 € 135,90 € 
de 101 m2 a 200 m2 625,00 €   186,70 € 283,30 € 
més de 200 m2 720,00 €   214,30 € 327,10 € 

h) Locals comercials o industrials no 
compresos als apartats anteriors:       

Fins a 50 m2. 92,00 €   30,00 € 62,50 € 
De 51 m2 a 100 m2 188,00 €   61,80 € 93,00 € 
de 101 m2 a 200 m2 452,00 €   149,00 € 215,00 € 
més de 200 m2 519,00 €   170,10 € 248,00 € 

i) Locals destinats a autoserveis amb 
superfície:       

Fins a 120 m2 937,00 €   280,10 € 438,80 € 
De 121 m2.a 400 m2 1.404,50 

€   419,60 € 674,80 € 
més de 401 m2 2.250,00 

€   673,00 € 1.053,80 € 
j) Càmpings:        

Per cada 4 places o fracció 68,50 €   20,50 € 34,60 € 
k) Habitatges d’ús turístic (HUT) 
(Tarifa anul.lada per sentència 56/2018 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)1 136,00 €   30,30 € 66,80 € 

 
Els apartaments turístics, definits en l’article 37 del Decret 159/2012 de 20 de 

novembre, reconvertits en habitatges d’ús turístic (HUT) tributaran per cada habitatge. 
 
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 61,00 € per Recollida 
i Transport, 33,40 € per Tractament i 20,20 € per reciclatge. 

 
La suma de les tarifes de la recollida, transport, reciclatge i del tractament, 

totalitzarà l'import de la quota tributària. 
 

4.  Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter fix i irreduïble i corresponen a un període 
anual. 
 

                                                           
1 Anul.lació de l’apartat k) de l’article 6 en compliment de la sentència 56/2018 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 22 de gener de 20’18 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 121 

5.  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 200 % del salari 
mínim interprofessional.  

 
Aquesta reducció s’atorgarà per un període màxim de tres anys. Transcorregut el 

termini esmentat, el beneficiari, si continua reunint els requisits exigits, haurà d’instar 
la renovació. 

 
6.  La recollida d'escombraries fora dels casc urbà serà prestada prèvia petició individual, 

i serà concedida tenint en compte qualsevol de les circumstàncies que concorrin a la 
ubicació de l'immoble i sempre que es trobi dins dels límits del servei prestat per la 
Corporació . En aquests casos s'entendrà per  casc urbà el nucli principal de població 
agrupada, encara que no ho sigui de manera contínua. 

 
7.   Els propietaris dels habitatges de  les urbanitzacions que realitzin pel seu compte el 

servei de recollida i transport de residus han d’abocar a les instal·lacions de 
tractament finalista (CTR i dipòsit controlat), els residus produïts abonant per a cada 
unitat urbana la quantitat de  33,40 €. 

  
En tot cas es podrà establir un conveni fiscal amb les entitats de conservació o 
qualsevol entitat representativa dels propietaris. 

 
8.  La tarifa del servei del Centre de Tractament de Residus (CTR) serà de 59,35 €/ 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 59,35 €/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.  

 
10. Als particulars i empreses que no superin en còmput mensual la quantitat d’una tona 

de residus, se’ls aplicarà una tarifa que serà igual al cànon de l’Agència de Residus 
de Catalunya vigent en cada moment. 

 
ARTICLE 7.- Meritament 
 
1.  La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la 

realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
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obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals estigui establert i en funcionament. 

2.  Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el 
primer dia de cada any natural. 

 
 
 
 
ARTICLE 8.- Declaració i ingrés 
 
1.  Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada 

la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i 
presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, 
simultàniament, la quota corresponent. 

2.  Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi 
realitzat la declaració. 

3.  El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la 
matrícula, en els terminis fixats per l'Ajuntament. 

 
ARTICLE 9.- Inspecció i recaptació 
 
 La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei 
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades 
pel seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE 10.- Infraccions i sancions 
 
 Per a tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com 
a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el 
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la contemplen i la 
desenvolupen. 
 
Disposició final 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 10 

 
 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
 A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril , 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de  conformitat amb el que es disposa en els 
articles 15 al 19 i el 20.4.p), del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa de serveis en el cementiri municipal, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 
de  l'esmentat text refós. 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable 
 
 Constitueix el fet imposable de  la taxa la prestació del serveis en el cementiri 
municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments o ocupació de panteons o 
sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i 
guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts i qualssevol altres 
que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, 
porti a terme l'Administració Municipal. 
 
ARTICLE 3.- Subjecte passiu 
 
 Són subjectes passius contribuents els beneficiaris o afectats en la realització del 
servei.  
 
ARTICLE 4.- Responsables 
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General 
Tributària. 

2.  Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 5.- Exempcions 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.4 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat 
d'aquelles a favor  de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres Ens Públics Territorials o 
Institucionals o com a  conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords Internacionals. 
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ARTICLE 6.- Quota tributària 
 

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
 

 
EPÍGRAF PRIMER: Assignació d’hipogeus, nínxols, capelles, columbaris i solars per 
panteons: 
 
a) Concessions de drets funeraris: 

 
   Nínxols 1.400,00   
   Hipogeus  4.620,00   
   Columbaris 485,00   
   Solars per a panteons, per m2 660,00   

  
Les concessions, en supòsits excepcionals, per períodes inferiors als màxims 

legalment establerts, meritaran una taxa igual  al quocient entre la tarifa i el nombre 
d'anys màxims, multiplicat pel nombre d'anys de la concessió. 

  
b)  Traspassos: Quan es faci donació autoritzada per la Corporació del dret funerari, 

s'abonarà la taxa següent: 
 
   

    Nínxols:  
    1r. i 2n. grau de parentiu  82,00 € 
    Col·laterals des de 2n. grau  100,00 € 
    Sense parentiu 254,00 € 
   
    Capelles:  
    1r. i 2n. grau de parentiu  325,00 € 
    Col·laterals des de 2n. grau 560,00 € 
    Sense parentiu            1.000,00 € 
   
    Hipogeus:  
    1r. i 2n. grau de parentiu 184,00 € 
    Col·laterals des de 2n. grau 248,00 € 
    Sense parentiu 575,00 € 
   
    Panteons:  
    1r. i 2n. grau de parentiu 396,00 € 
    Col·laterals des de 2n. grau 630,00 € 
    Sense parentiu   1.170,00 € 

 
 

EPÍGRAF SEGON. Inhumacions 
 

a) En panteó, hipogeu o capella 289,00 € 
b) En nínxol o columbari 173,00 € 
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Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar 

a l' ossari, si així se sol·licita, sense pagar  cap dret de cap classe, sempre que la 
sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de l'Ajunta-
ment i la sepultura desocupada revertirà  al seu favor. 
 
EPÍGRAF TERCER. Exhumacions 

 
a) De panteó, hipogeu o capella 348,00 € 
b) De nínxol 234,00 € 

 
 

EPÍGRAF QUART. Conservació i neteja 
 
Anualment, s’abonarà la següent quota: 
 

Per a cada panteó o capella  170,00 €    
Per a cada hipogeu  45,00 €   
Per a cada nínxol o columbari 18,00 €   
Per a cada construcció sepulcral especial 125,00 €   

 
 
EPÍGRAF CINQUÈ.  Autoritzacions en matèria de cementiri municipal 

 
 Llicències de construcció, modificació o recuperació de sepultures i 
panteons..................................................................................... 90,00 € 
 Autoritzacions per  a la  col·locació  de làpides, reixes, guarniments i 
altres......................................................................................... 

 
11,00 € 

 Expedició de títols o altres documents .......................................  7,00 € 
 Autoritzacions a  inhumacions, exhumacions, incineracions, reduccions 
i altres ....................................................................................... 58,00 € 

 
ARTICLE 7.- Meritament 
 
 La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels  serveis 
subjectes a gravamen. 
 
ARTICLE 8.- Gestió, recaptació i inspecció 
 
 Els subjectes passius hauran d'autoliquidar les tarifes corresponents a l'assignació 
d'hipogeu, nínxols i capelles, les inhumacions, i les exhumacions.  
 
 Cada declaració-liquidació establirà les quotes resultants que hauran d'ingressar en 
la Tresoreria municipal en el moment de les preceptives sol·licituds.  
 
ARTICLE 9.- Infraccions i sancions 
 
 Per a tot el que  faci referència  a la qualificació de les infraccions tributàries, així com 
a la determinació de les  sancions que els  correspongui en cada supòsit, s'aplicarà el 
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règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la contemplen i la 
desenvolupen. 
 
Disposició Addicional 
 

El reglament que regula els serveis funeraris en la vila de Lloret i la resta de la 
normativa sectorial possibiliten, la continuïtat de les autoritzacions atorgades abans de 
la vigència de la Llei 2/1997 del Parlament de Catalunya, encara que és possible que en 
qualsevol moment una altra empresa funerària sol·liciti autorització per prestar aquests 
serveis. Les empreses funeràries, que percebran les tarifes corresponents als serveis 
que prestin, autoliquidaran el cànon, d'acord amb el que s'estableixi en l’acord 
d’autorització. 
 
Disposició final 
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 127 

ORDENANÇA FISCAL NUM. 11 
 
 
  TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
 A l’empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i els  articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 15 al 19 i el 20.4 r) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de clavegueram, que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa 
l'article 57 de l’esmentat text refós. 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable 
 
1.  Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, 

d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i 
els seus serveis inherents de conservació i neteja. 

2.  No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades  ruïnoses o que 
tinguin la condició de solar o de  terreny. 

 
ARTICLE 3.- Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques 

i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, propietaris o 
usufructuaris, arrendataris o fins i tot de precari dels habitatges i els locals situats en 
les vies públiques o zones en les que es presti el servei. 

2. En tot cas, tindrà la consideració de substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges  o 
locals el propietari d'aquests immobles, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes 
que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 

 
ARTICLE 4.- Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 

persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides,  concursos, societats i entitats  en general, en 
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 5.- Base imposable i quota tributària  

 
 1. El cost real o previsible del servei considerat en la seva globalitat, constituirà 

com a màxim la base imposable. 
 2. La quota tributària que s’ha d’exigir per a la prestació dels serveis de 

clavegueram es determinarà individualment, en funció de la naturalesa i destí dels 
immobles. 

 A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
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 T A R I F A 

 
A) SERVEIS DE CLAVEGUERAM 
    
   
a) Habitatges unifamiliars , pisos, apartaments, per unitat   24,00 €. 
  
b) Hotels, hostals i pensions, per cada 6 llits o fracció, l’equivalent a 1 habitatge. Els 

càmpings tributaran, a raó de 8 places o fracció , equivalents a 1 habitatge.  
  
c) Locals d’espectacles, incloses sales de ball i discoteques: 

 
Amb capacitat fins a 100 persones, l’equivalent a 3 habitatges.        
Amb capacitat de 101 a 200 pers, l’equivalent a 4 habitatges.  
Amb capacitat de 201 a 400 pers, l’equivalent a 8 habitatges .  
Amb capacitat de més de 400 pers, l’equivalent a 10 habitatges. 
  

d) Locals destinats a restaurant: 
 

Fins a 100 m2., l’equivalent a 3 habitatges  
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges  
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges  

 
e) Locals destinats a restaurant-bar: 
 

Fins a 100 m2., l’equivalent a 3 habitatges. 
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges.   
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges. 

 
f) Locals destinats a bars i similars: 
 

Fins a 100 m2. l’equivalent a 3 habitatges.  
De 101 m2 a 200 m2, l’equivalent a 4 habitatges.  
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges.  

  
g) Locals comercials o industrials no compresos als apartats anteriors: 
 

Fins a 50 m2. l’equivalent a 2 habitatges.  
De 51 m2 a 100 m2, l’equivalent a 3 habitatges.  
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges.    
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges.  

  
 h) Habitatges d’ús turístic (HUT),  l’equivalent a 2 habitatges 

 (Tarifa anul.lada per sentència 56/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)2 
 

                                                           
2 Anul.lació de l’apartat h) de l’article 5 en compliment de la sentència 56/2018 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 22 de gener de 2018 
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 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 €. 

 
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 200 % del 
salari mínim interprofessional.  

 
B) AUTORITZACIÓ PER LA A CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
 - Cada immoble amb un màxim de 2 vivendes..............    55,00 €  
 - Cada vivenda a partir de la segona...........................    13,50 €  
 - Cada immoble destinat a hostaleria, càmping o similars, 
   per als primers 6 llits o places..................................    55,00 €  
   i per cada múltiple de 6 o fracció a raó de..................    13,50 €  
 - Cada local comercial...............................................      55,00 € 

 
ARTICLE 6.- Exempcions i bonificacions 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.4 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat 
d'aquelles a favor de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres Ens Públics Territorials o 
Institucionals o com a conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords Internacionals. 
 
ARTICLE 7.- Meritació 
 
1. La taxa es  merita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que 

constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia des  que té lloc la  
presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. El meritament es  produirà amb 
independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense  perjudici de 
l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per  a la seva autorització. 

 
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals, són de 

caràcter obligatori per a  totes les  finques del municipi que tinguin façana als  carrers, 
places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa 
i la finca no passi dels cent metres, i la taxa es meritarà fins i tot quan els interessats 
no efectuïn la presa  a la xarxa. 
 

ARTICLE 8.- Declaració, liquidació i ingrés 
 
1. Una vegada practicada la liquidació per alta, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici. 
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2. Les  quotes  que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos 
períodes i en els mateixos terminis que fixi l'òrgan competent de l'Ajuntament, i 
tindran caràcter de fixes i d'irreductibles. 

3. Les baixes i altes del cens s'hauran de cursar en el termini que hi ha entre la data en 
què es produeixi la variació en la titularitat de l'immoble i l'últim dia del mes natural 
següent. En el supòsit de les altes, l'Ajuntament practicarà la liquidació que s'escaigui, 
la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i terminis que fixa el Reglament 
General de Recaptació i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 
ARTICLE 9.- Inspecció i recaptació 
 
 La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveuen la 
Llei General Tributària i  les altres Lleis reguladores, així com  les disposicions dictades  
pel seu desenvolupament i  l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE 10.- Infraccions i sancions 
 
 En tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a 
la determinació de les sancions que els correspongui en cada supòsit, s'aplicarà el règim 
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la contemplen i la 
desenvolupen. 
 
Disposició final 
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 12 
 
TAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA      
 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
 A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que disposen els articles 
15 a 19 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la "Taxa per retirada o immobilització de vehicles de la via pública", que es 
regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que  preveu 
l'article 57 de l'esmentat text refós. 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada o 
immobilització de vehicles estacionats indegudament o abandonats o estacionats 
abusivament a la via pública, per  aplicació dels articles 70 i 71 del Decret Legislatiu 
339/1990 de 2 de març i disposicions concordants, així com les modificacions posteriors 
de la legislació vigent. 
 
ARTICLE 3.- Subjecte passiu 
 
 En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a 
pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, 
segons la infracció comesa. 
 Serà substitut del subjecte passiu, el conductor del vehicle. 
 
ARTICLE 4.- Exempcions 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.4 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions. 
 
ARTICLE 5.- Tarifes 
 
 Les tarifes a aplicar són les següents: 
 

a) Per retirada i transport o immobilització de cada vehicle: 
 

Tipus Laborables Nocturn i festius 
Turismes i remolcs 80,00 € 100,00 € 
Motocicletes i ciclomotors 50,00 € 75,00 € 
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 500,00 € 700,00 € 
Vehicles Mobilitat Personal 50,00 € 75,00 € 

 
 
 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 132 

 
En cas que el conductor retiri el vehicle abans de ser traslladat al dipòsit, 

però s’hagi iniciat la prestació del servei de grua, les tarifes respectives és 
reduiran un 50%. 

 
b)     Per la immobilització de cada vehicle: 

 
Tipus Laborables Nocturn i festius 

Turismes i remolcs 50,00 75,00 
Motocicletes i ciclomotors 30,00 45,00 
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 80,00 100,00 

 
S’entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores, i per diürn, la resta d’hores. 
  
En cas de realitzar-se la immobilització amb consentiment del titular/conductor en zona 
de limitació horària i/o de pagament les obligacions i despeses seran a càrrec del 
titular/conductor del vehicle 
 

c)     Per dipòsit i custòdia del vehicle 
 

El primer dia (24 hores) Quota zero 
A partir del segon dia:  
Turismes i remolcs 19,00 €/dia 
Motocicletes i ciclomotors. 13,00 €/dia 
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 29,00 €/dia 

 
 D’acord amb el que estableix l’article 71.2 del RDL 339/1990, als vehicles sostrets o 
utilitzats de forma il·legítima, sempre que s’acrediti mitjançant la còpia de la denúncia 
presentada, se’ls aplicarà quota zero. 
 
ARTICLE 6.- Normes de gestió i recaptació 
 
 El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de 
la taxa es fa efectiu d'acord amb qualsevol dels procediments previstos en l'Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
 El meritament de la taxa per aquells vehicles dipositats per ordre judicial o 
administrativa, s'iniciarà a partir de la data de la sentència judicial o resolució 
administrativa. 
 
ARTICLE 7.- Inspecció i recaptació 
 
 La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveuen la 
Llei General Tributària i les altres Lleis reguladores, així com  les disposicions dictades 
pel seu desenvolupament  i  l'Ordenança  General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE 8.- Infraccions i sancions 
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 Per tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a 
la determinació de les sancions que  els  correspongui en cada supòsit, s'aplicarà el 
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
la desenvolupen. 
 
Disposició final 
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 13 
 

 
TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D'AIGUA  
 
FONAMENT LEGAL I OBJECTE 
 
ARTICLE 1  
 
 A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, i els articles 6.1 i 8.2 a) i b) 
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i en l’artilce 20.4 t) del text 
refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per al 
subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, atenent-se al que 
disposa l'art. 57 de l'esmentat text refós. 
 
ARTICLE 2 
 
 Constitueix el fet imposable la prestació del servei amb l'obligació d’instal·lar 
comptador als immobles, que serà particular per a cada habitatge, el qual haurà de ser 
col·locat en lloc visible i de fàcil accés que permeti la clara lectura del consum.  
 
ARTICLE 3 
 
 L’abastament d’aigua en aquest municipi és un servei municipal en règim de 
monopoli, de recepció obligatòria, de conformitat amb les prescripcions vigents, que es 
presta en règim de gestió indirecta. 
 
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
ARTICLE 4 
 
L'obligació de contribuir neix des  que s'inicia la prestació del servei. 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, propietaris o usufructuaris, 
arrendataris o fins i tot a precari dels habitatges o locals, situats en els llocs, places, 
carrers o vies públiques en què el servei es realitzi. 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els 
usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 

4. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 
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ARTICLE 5 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.4 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat 
d'aquelles a favor de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres Ens Públics Territorials o 
Institucionals o com a conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords Internacionals. 
 

  BASES   I   TARIFES 
 

ARTICLE 6 
 
El cost real o previsible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà com a 

màxim la base imposable. La quota tributària consistirà en una quantitat determinada 
individualment en funció del consum d’aigua així com pel diàmetre del comptador. 

 
 Mínim de consum facturable : 10 m3/abonat/mes. 
 

Mínim de consum facturable, en subministraments d’ús comunitari: 10 
m3/usuari/mes. 

 
  TARIFES DE SUBMINISTRAMENT 
 

BLOC  I .- Àrea per sobre la cota zero i fins a 60 metres.  
 

Tarifa en baixa:  
 Fins al mínim        0,51 €/m3  
 Excés del mínim 1,22 €/m3   

  
Tarifa en alta:  

 Fins al mínim       0,46 €/m3  
 Excés del mínim  1,055 €/m3    

 
BLOC II .- Àrea del municipi de cota superior a 60 metres i fins a 120 metres.  

 
Tarifa en baixa:  

 Fins al mínim        0,66 €/m3  
 Excés del mínim  1,59 €/m3  

 
  
Tarifa en alta:  

 Fins al mínim        0,60 €/m3  
 Excés del mínim  1,38 €/m3  

 
BLOC III  .- Àrea del municipi de cota superior a 120 metres i fins a 240 metres.  
 

Tarifa en baixa:  
 Fins al mínim        0,74 €/m3  
 Excés del mínim         1,77 €/m3  



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 136 

  
Tarifa en alta:  

 Fins al mínim        0,65 €/m3  
 Excés del mínim  1,55 €/m3  

 
BLOC  IV .-  Àrea del municipi de cota superior a 240 metres. 
 

Tarifa en baixa:  
 Fins al mínim        0,96 €/m3  
 Excés del mínim        2,28 €/m3  

 
   
Tarifa en alta:  

 Fins al mínim        0,70 €/m3  
 Excés del mínim        1,75 €/m3  

 
ALTRES 

Dependències municipals i 
horts municipals 

      0,20 €/m3  

Provisionals d’obres.       2,00 €/m3  
 
AIGUA  NO APTE PEL CONSUM HUMÀ 
 
El usuari del consum d’aigua no apte pel consum humà procedent de la ERA de Lloret, 

distribuïda a través de la xarxa municipal construïda al efecte,  abonarà una tarifa de 
0,20 €/m3. 

 
  CONSERVACIÓ DE COMPTADORS 
  
Domèstics: 
 

Comptador de 13 mm      0,32 €/abonat/mes 
Comptador de 15 mm       0,42 €/abonat/mes 
Comptador de 20 mm         0,54 €/abonat/mes 
Comptador de 25 mm         0,70 €/abonat/mes 
Comptador de 30 mm        1,04 €/abonat/mes 

 
Industrials : 
 

Comptador de 40 mm         1,45 €/abonat/mes 
Comptador de 65 mm          2,00 €/abonat/mes 
Comptador de 80 mm       5,00 €/abonat/mes 
Comptador de 100 mm        8,30 €/abonat/mes 
Comptador de 125 mm   11,50 €/abonat/mes 
Comptador de 200 mm   38,00 €/abonat/mes 

 
En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, no atribuïble a la 

negligència de l’abonat, i sempre i quan l’abonat acrediti que ha solventat la incidència 
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aportant a l’entitat subministradora la documentació justificativa de la reparació de la 
fuita, que es detecti en el transcurs de dos trimestres consecutius en els rebuts 
trimestrals o de 4 mesos consecutius en el rebuts mensuals,   s’aplicarà en el rebut 
corresponent les mesures reductores, consistents en facturar amb la tarifa de primer 
tram, als m³ corresponents a la fuita. 
 

Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es podrà aplicar a un mateix 
client més d’un cop, en un període de dos anys. 

 
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 inclourà el marge sobrant de la suma dels comptadors particulars i 
no li seran d’aplicació els mínims de consums establerts. 

 
 ARTICLE 7 .- Ingressos no Tarifaris  

 
DRETS DE CONNEXIÓ, COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS 

 
Domèstics:  
 

Comptador de 13 mm    279,00 € 
Comptador de 15 mm    419,00 €   
Comptador de 20 mm   435,00 €   
Comptador de 25 mm   454,00 € 
Comptador de 30 mm   546,00 € 

 
Industrials: 
  

Comptador de 40 mm    836,00 € 
Comptador de 65 mm    1.113,00 € 
Comptador de 80 mm   1.307,00 € 
Comptador de 100 mm   1.719,00 € 

 
Per obres: 

504,00 € 
 
En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió del subministrament els drets 
seran de: 69,00 € per escomesa. 
 
ADMINISTRACIÓ O COBRAMENT 
 
ARTICLE 8 
 
 El cobrament d'aquesta taxa s'efectuarà mitjançant rebut. La lectura del comptador, 
facturació i cobrament s'efectuarà cada tres mesos, excepte els consums superiors a 
200 m3 de mitjana mensual, pels que podrà efectuar-se mensualment una facturació a 
compte de la trimestral. 
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ARTICLE 9 
 
 Les quotes liquidades i no satisfetes en el seu moment, seran fetes efectives pel 
procediment d'apressament segons les normes del Reglament de Recaptació. 
 
PARTIDES FALLIDES 
 
ARTICLE 10 
 
 Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que hagin 
pogut fer-se efectives pel procediment d'apressament i per la seva declaració es 
formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament General 
de Recaptació. 
 
INFRACCIONS I SANCIONS 
 
ARTICLE 11 
 
 Per la qualificació de les infraccions tributàries així com la determinació de les 
sancions de cada supòsit s'aplicarà el règim regulat a la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementin i la desenvolupin 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 Aquesta Ordenança començarà a regir una vegada publicat el seu text íntegre al 
B.O.P., quan la Comissió de Preus de Catalunya autoritzi les tarifes establertes i 
continuarà vigent fins que s'acordi la seva modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 14 

 
 

TAXA  PER SERVEIS RELATIUS A  LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA  
 
ARTICLE 1 . DISPOSICIÓ GENERAL 
 
D’acord amb allò que disposa l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les bases de règim local, i de conformitat amb el que estableixen els arts. 15 a 19, en 
relació amb el 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix la taxa pels serveis 
relatius a la tinença d’animals de companyia. 

 
ARTICLE 2 . FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d’elaboració i manteniment d’un 

cens d’animals de companyia, vigilància i inspecció dels nuclis zoològics amb animals de 
companyia, especialment establiments de venda, guarda, recollida i cria  d’acord amb 
l’article 41 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals. 

 
ARTICLE 3 . SUBJECTES PASSIUS 
 
Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa les persones propietàries o 

posseïdores d’animals de companyia mitjançant la seva inclusió en el cens  municipal 
dels animals del companyia  previstos a l’article 3.b) del Decret Legislatiu 2/2008, de 
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

 
ARTICLE 4 . EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
No s’aplicarà cap exempció ni bonificació de la taxa, tret que estigui prevista en 

normativa específica vigent. 
 
ARTICLE 5 . QUOTA 
 
La quota tributària per a la prestació d’aquest servei es fixa en 6,5 €/any per la 

inscripció i el manteniment del registre d’animals de companyia. 
 
Pels animals catalogats com a potencialment perillosos, d’acord amb l’article 2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny i i l’articulat de de l’ordenança municipal sobre tinença 
d’animals de Lloret, la quota per la inscripció i registre serà de 12 € /any. Per l’expedició 
i/o renovació de la tarja acreditativa de llicència per a la tinença i conducció de gossos 
considerats de races potencialment perillosos, s’abonaran 3 €. 

 
S’aplicarà quota zero de la taxa a: 
-Les persones amb disminució visual, auditiva o física, o que pateixen algun dels 

trastorns o malalties que es reconeguin pel departament competent de la Generalitat en 
matèria de serveis socials, que siguin propietàries d’un gos d’assistència. Caldrà 
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acreditar la condició de gos d’assistència amb el carnet i el distintiu d’identificació, de 
caràcter oficial, corresponents. 

-Les persones propietàries d’un gos ensinistrat per a la realització de tasques 
especialitzades en cossos de seguretat o d’emergència. 

-Aquells propietaris d’animals de companyia que acreditin haver adoptat o acollit un 
animal de companyia del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS). Aquesta 
bonificació s’aplicarà d’ençà de la comunicació de l’adopció o acollida temporal de 
l’animal de companyia. Els interessats hauran de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud 
expressa amb els documents justificatius de l’adopció o acollida de l’animal de 
companyia abans del 31 de desembre de l’any anterior al de la meritació de la taxa.  

 
Les persones propietàries d’animals que puguin acollir-se a qualsevol d’aquest 

supòsits, no quedaran exemptes de donar d’alta l’animal en el registre censal i de 
mantenir actualitzades les dades que aquest registre recull. 

 
S’aplicarà quota zero de la taxa de l’any en curs, a aquells propietaris d’animals de 

companyia que col·laborin en les campanyes de foment de la tinença responsable 
d’animals que es facin des de la regidoria de medi ambient de l’ajuntament. La 
participació en aquestes campanyes no eximirà als subjectes passius de donar d’alta 
l’animal en el registre censal d’animals de companyia, com tampoc es bonificarà el cost 
de l’expedició de la tarja acreditativa de llicència per a la tinença i conducció en cas de 
tractar-se de gossos considerats de races potencialment perillosos. 

 
ARTICLE 6 . ACREDITAMENT 
 
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. 
 

ARTICLE 7 . NORMES DE GESTIÓ  
 
Es confeccionarà cada any una llista cobratòria mitjançant els antecedents, 

modificacions, altes i baixes que s’hagin produït en l’exercici anterior. 
 
Els subjectes passius hauran de practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al 

primer acreditament, d’acord amb els terminis i forma establerts en l’ordenança fiscal 
general. 

 
ARTICLE 8 . RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Es regularan per disposicions contingudes a l’Ordenança fiscal general. 
 
ARTICLE 9 . APROVACIÓ I VIGÈNCIA. 
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i seguirà vigent 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 

TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
 

  NATURALESA DE L’EXACCIÓ. 
Art. 1.- D’acord amb el que disposa l’art. 20.4 epígraf ñ) del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Lloret de Mar aprova l’Ordenança 
Fiscal per assistència i estada en les Llars d’Infants Municipals. 

  
NAIXEMENT DE L’OBLIGACIO DE CONTRIBUIR. 

Art. 2n.- L’obligació de contribuir neix amb la prestació del servei d’assistència a les 
llars d’infants municipals o amb les que l'Ajuntament hagi de contractar els serveis. 
 
PERSONES OBLIGADES AL PAGAMENT. 

Art. 3r.- Estaran obligats al pagament de les quotes per l’efectivitat d’aquesta taxa, els 
pares tutors de menors d’edat que gaudeixen de l’esmentat servei.  
 

TARIFES 
Art. 4t.- Les quotes a satisfer per assistència i estança de menors a les llars d’infants 
municipals seran les següents: 
 

Concepte Curs 2017/2018 Curs 2018/2019 
1. Drets d’inscripció. 80,00 €/any 80,00 €/any 
2. Estada i assistència. 130,00 €/mes 130,00 €/mes 
3. Servei de menjador. 6,00 €/dia 6,00 €/dia 

 
S’aplicarà una reducció del 15% per al segon i successius germans. 
 
Art. 5.- 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 
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les seves dades fiscals vigents que disposa l’Agència Tributària, i es resoldrà per la Junta 
de Govern d’acord amb la petició formulada. 

 
L’atorgament de la reducció en concepte d’estada i assistència implicarà 

automàticament la obtenció d’una beca pel mateix percentatge de la quota del servei de 
menjador. 

 
Art. 6.- Quant a allò no previst en  aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança 
Fiscal General. 
 
APROVACIÓ. 
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
 
  



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 143 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 
 

TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS 
 
ARTICLE  1. Disposició general.  
 

De conformitat amb  al que disposa l’article 20.4 v) de  la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, s’estableix la taxa per els serveis d’ensenyaments especial prestats per 
l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 2. Fet imposable.  Constitueixen el fet imposable la prestació dels serveis 
següents: 

 
1. Ensenyament d’adults . 
2. Escola d’idiomes. 
3.    Escoles i cursos esportius. 
4.    Cursos per a la joventut 

 
ARTICLE 3. Subjectes passius.  Són subjectes passius les persones o entitats que 
sol·licitin els serveis, o llurs pares, tutors, representants o encarregats, quan es tracti 
de menors d'edat.  
 
ARTICLE 4. Exempcions i bonificacions.  
 
     En cap cas s’admetran bonificacions i exempcions  que no estiguin regulades per 
Llei. 

 
Gaudiran d’exempció total o parcial de la taxa d'ensenyament, en els centres 

d'ensenyament especial, les persones que ja en gaudeixin per disposicions generals de 
l’Estat o de la Generalitat. 
 
ARTICLE 5. Bases i Tarifes.  
 
1.  Les bases i tarifes són les que s’assenyalen en l'annex d'aquesta Ordenança. 
2.  Amb independència de les quotes establertes, serà a càrrec de l’usuari el pagament 

dels drets i taxes de matrícula i d'examen exigits par la legislació general. 
3.  En tots els supòsits en els  que en la tarifa s'indica la quota com a mensual, es referirà 

a 10 mesos, de gener a juny, i de setembre a desembre de cada any. 
4.  Els cursos acadèmics iniciats abans de la vigència d’aquesta Ordenança o de la seva 

modificació, pel que a la quantia de les taxes es refereix, continuaran aplicant-se fins 
a l’acabament del curs, les taxes mensuals que regien al seu començament. 

 
ARTICLE 6. Normes de gestió i recaptació.  
 
1. L'obligació de contribuir neix per la formalització de la inscripció o pel fet de sol·licitar 

la prestació dels serveis independentment de la seva real prestació per causes 
imputables al sol.licitant. 

2. En els casos d'ensenyaments especials i assistències a activitats, les quotes se 
satisfaran en formular-se la inscripció, excepte quan la taxa sigui mensual, que se 
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satisfarà la primera en l'acte de la inscripció i les successives dins els deu dies naturals 
primers del mes corresponent. 

 
ARTICLE 7. Infraccions i sancions.   
 
S’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General. 
 
ARTICLE 8.  Vigència.   
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 

ANNEX 

TARIFES  
1. CURSOS ESPORTIUS           

    Curs 2018/2019 
- 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 €  
- 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) 
 
 Import Amb Carnet Jove 
   /Carnet Jubilat 
Cursos fins a 20 hores 18,50 € 14,00 € 
Cursos fins a 30 hores 36,50 € 29,50 € 
Cursos fins a 40 hores 73,00 € 54,50 € 
Cursos fins a 50 hores    122,00 € 91,50 € 
Cursos fins a 100 hores 306,00 € 230,50 € 
Cursos de més de  100 hores        525,00 € 397,00 € 
Altres cursos 61,00 € 46,00 € 

 
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 € 
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- 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 reducció del 15% per al segon i successius germans. 
 
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. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.17 
 
TAXA PER SERVEIS EN EL MERCAT MUNICIPAL 
 
Art l.- Disposicions generals.   
 
De conformitat amb  al que disposa l’article 20.4.u) de  la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, s’estableix la taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals i pels serveis 
inherents al Mercat Municipal. 
 
ARTICLE 2.-. Fet imposable.  
 
Està determinat pel gaudiment i aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals, 
per la realització d'obres a les parades i per la prestació dels serveis. 

 
ARTICLE 3.-. Subjectes passius.   
 
Estan obligades al pagament dels drets i taxes regulats en aquesta Ordenança les 
persones que es beneficiïn especialment dels esmentats serveis, o bé que els provoquin. 
 
ARTICLE 4.-. Exempcions i bonificacions.   
 
No s’acceptaran altres exempcions i bonificacions que aquelles establertes per la Llei. 
 
ARTICLE 5.-. Base. 
 
S’estableix com a base a la percepció d’aquests drets i taxes la utilitat que els referits 
serveis reportin als usuaris o en  el seu cas, el seu cost. 

 
ARTICLE 6.-. Tarifes.  
 
1.  Pels aprofitaments i serveis regulats en aquesta Ordenança se satisfaran les taxes 

que s’indiquen en la tarifa annexa. 
2.  Per l’expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o 

aprofitaments subjectes a licitació, s’emprarà com a tipus d’aquesta , sense que en 
cap cas el preu de rematada pugui ésser inferior al tipus. 

 
ARTICLE 7.-. Naixement de l’obligació de contribuir.   

 
L'obligació tributària neix per l’adjudicació o autorització dels llocs o locals dels mercats, 
per realització de les obres i per la utilització dels serveis.  Per les autoritzacions d'ús 
l'obligació s’entendrà acreditada per trimestres naturals complets pels qui fossin titulars 
a l’inici de cada període. 
 
ARTICLE 8.-Gestió, liquidació i recaptació.  
 
1.  Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança, 

que tinguin caràcter regular i continu, seran objecte de les corresponents liquidacions 
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trimestrals. A efectes d'aplicació de la present Ordenança s’entendrà com parada 
cadascun dels llocs de venda existents al mercat. 
 

2.  Les taxes se satisfan: 
 

a)  En els casos d'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions per 
utilitzar els llocs de venda, els espais, locals o patents, en el termini de quinze 
dies naturals a la notificació de¡ seu atorgament i, en tot cas, abans d'iniciar 
l'ús. En les autoritzacions d'obres el mateix termini des de la notificació de 
l’atorgament del permís i, en tot cas, abans d'iniciar-les. 

b)  En els casos de taxes periòdiques, en els terminis establerts per l’Ordenança 
General. 

c)  En la utilització dels serveis, simultàniament a la prestació. 
 
ARTICLE 10.-. Infraccions i sancions.  

 
1. S’estarà al que es disposa a l’Ordenança Fiscal General. 
2. Les infraccions seran sancionades amb multa, en la quantia autoritzada per la 

legislació vigent. 
3. La imposició de sancions no serà obstacle, en cap cas, a la liquidació i cobrament 

de les taxes acreditades i no prescrites, ni a la facultat de declarar la revocació o 
caducitat de l'autorització d'ús, d'acord amb allò que disposen les Ordenances 
generals municipals. 

4. L'Administració podrà declarar vacant el lloc o parada quan el cessionari no hagi 
abonat les taxes en els terminis preceptius, com a conseqüència d’un canvi de 
titularitat. 

 
ARTICLE 11.-  Vigència.   

 
 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 2017 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
 
     TARIFES 
 

Per cada lloc de venda........ 43,00 €/mes 
Per cada local exterior......... 5,50 €/mes 
Per llocs no fixos de venda... 23,00 €/mes 

 
  Els concessionaris de les instal·lacions auxiliars (magatzems, càmeres ...) 
que no són titulars de llocs de venda tributaran a raó de 7,00 €/mes. 
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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. 20.4 w) del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes 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. 
 
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 2018 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 per residents 10,00 €  
Reportatges fotogràfics amb fins no comercials     25,00 €  Dia 
Grups adults       3,50 €  * Grups 
Grups jubilats       2,00 €  * Grups 
Grups adults intermediaris       2,50 €  * Grups 
Grups jubilats intermediaris       1,50 €  * Grups 
Cerimònies de casament i altres esdeveniments 500,00 € Dia 

 
 
 
CAN SARAGOSSA   
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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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POBLAT IBÈRIC DEL TURÓ RODÓ   

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 

 
 
CASA-MUSEU CAN FONT   

Descripció  Preu   Tipus ent. 
Normal       5,00 €  Individual 
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,familiar, 
minusvàlid)       2,50 €  Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
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TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL 
 

Disposició general 
 
ARTICLE 1 
A l'empara d'allò previst als articles 57 i 20.4  g) i z) del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest 
text legal, s’estableix la taxa per a la realització d’activitats singulars de la Policia 
Municipal. 
 
Fet imposable 
 
ARTICLE 2 
1. Constitueix el fet imposable l'activitat realitzada per la Policia Municipal, quan es 
refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, llevat de les tasques 
de vigilància pública en general. 
 
2. S'entén que el servei prestat per la Policia Municipal afecta o es refereix al subjecte 
passiu quan hagi estat motivat directament o indirectament per ell mateix, de manera 
que les seves actuacions obliguin la Policia Municipal a realitzar activitats o prestar 
serveis, i sempre que es tracti de serveis que no siguin de prestació obligatòria i gratuïta, 
tal com s’estableix a la normativa vigent. 
 
3. En especial, es consideren fets imposables cadascun dels serveis o activitats 
següents: 
 

1. Serveis derivats de la celebració d’espectacles publics, acompanyament de 
vehicles per la seva dimensió o la seva càrrega especial i qualsevol altre activitat 
que suposi la prestació de serveis especials per part e la Policia Municipal. 

2. Preparació i/o direcció de les tasques de càrrega i descàrrega i treballs especials 
en zones no destinades a aquesta finalitat i per la dificultat o perill que representin 
per a la circulació. 

3. Operació d'habilitació d'espais d'estacionament quan per les dimensions dels 
vehicles, la seva càrrega o per qualsevol altra circumstància calgui fer-ho. 

4. Realització i direcció de les tasques d'interrupció de la circulació com a 
conseqüència d'operacions especials a la via pública derivats de : 

 
a) Instal·lació temporal de grues mòbils. 
b) Instal·lació temporal de maquinària pesada. 
c) Instal·lació temporal de qualsevol altre element que per les seves dimensions 
o perill dificulti o interrompi la circulació. 

 
 
 
 
Obligació de contribuir 
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ARTICLE 3 
L’obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud del permís corresponent. 
Tanmateix es merita la taxa en el moment que s'iniciï l'actuació o servei regulat a l'article 
2 d'aquesta ordenança. 
 
Subjectes passius 
 
ARTICLE 4 
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol·liciten, es beneficien o 
resultin afectats per la prestació del servei. 
 
Tarifes 
 
ARTICLE 5 
 
1. 
a) Habilitació d’espais d’estacionament sobre una longitud màxima 
de 5 metres lineals 11,00 € 
b) Quan la distància superi els 5 metres lineals, per cada metre o 
fracció 2,75 € 
c) Tall  parcial o total d'un sentit de circulació 40,00 € 
d) Tall  total dels dos sentits de circulació 75,00 € 

 
Les tarifes d'aquest apartat 1 s'entenen per a una duració de 4 hores. Si es depassen, 
s’incrementarà en un 50%. 
 
2. Prestació de serveis segons els agents necessaris: 
 
Per cada agent i hora (o fracció): 
 

En horari diürn laborable 25,00 € 
En horari nocturn laborable 30,00 € 
En horari diürn festiu 30,00 € 
En horari nocturn i festiu 35,00 € 

 
En festius i en horari nocturn el servei mínim és de 2 agents 
 
S’entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores, i per diürn, la resta d’hores. 
 
La celebració d’espectacles públics, acompanyament de vehicles per la seva dimensió o 
la seva càrrega especial i qualsevol altre activitat que suposi la prestació de serveis 
especials, la tarifa es calcularà en funció de les hores i el nombre d’agents destinats a 
la prestació dels servei. 
 
S'aplicarà quota zero, prèvia petició de l'interessat i aprovació per l’Alcaldia, a les 
autoritzacions concedides per la celebració d’espectacles públics d’especial interès o 
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utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques o de 
foment. 
 
Normes de gestió 
 
ARTICLE 6 
1. Les persones interessades a rebre la prestació d'un servei, hauran de sol·licitar-lo 
com a mínim amb dos dies d'antelació. 
Es consideren dies inhàbils els dissabtes i diumenges, i les festes oficials. 
2. Aquesta taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació: 
Els subjectes passius presentaran l'imprès de l'autoliquidació, amb dos dies d'antelació 
a la data de la prestació del servei sol·licitat, degudament emplenat juntament amb la 
sol·licitud de llicència o autorització que no es tramitarà sense que s'hagi efectuat 
l'ingrés corresponent a la Tresoreria Municipal o a les entitats col·laboradores 
autoritzades, tenint en compte que aquest termini es podrà modificar en els casos 
d'urgència justificada. 
3. Si per raons alienes al subjecte passiu no s'iniciés la prestació del servei, aquest tindrà 
dret a la devolució de la quota ingressada. 
4. El pagament de la taxa no prejutja ni atorga autorització fins que no s'obtingui el 
preceptiu i previ permís de la Policia Municipal. La prestació d'un servei no comporta 
drets adquirits per a altres situacions posteriors i iguals, o de característiques similars. 
 
Infraccions i sancions 
 
ARTICLE 7 
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponen en cada cas, caldrà tenir en compte el que disposa la Llei general tributària 
i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
Disposició final 
 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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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. 
 
Per a poder tenir accés a la instal·lació esportiva, el pagament de la taxa i la seva 
acreditació hauran d’efectuar-se com a màxim l’últim dia laborable anterior a la 
utilització, en horari d’oficina de la Secció d’Esports. 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. 
  
Es podrà exigir un avançament del 30% de les taxes que corresponguin, amb la finalitat 
de reservar les instal·lacions municipals que s’especifiquen en els diferents annexos. En 
el supòsit de cancel·lació de la reserva no es reintegrarà el dipòsit. 
 
A la Sala Gran del Teatre municipal l’avançament serà de la quota mínima exigida. 
 
 
 
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. 
  
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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 

 
ANNEX  TARIFES      

 
A) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

1.- PAVELLONS ESPORTIUS 
 

 
Instal·lació  Gener/ 

agost 18 
Setembre 18/ 

agost 19 
Pavelló Municipal 
- Pista central 29,00 € /hora 29,00 € /hora 
- Sales usos múltiples 17,00 € /hora  17,00 € /hora  
- Boulder  10,00 €/h  10,00 €/h 
- 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 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 € 
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En cas d’us de resines i/o altres components que requereixin una neteja especial 
amb posterioritat a l’ús, s’abonarà l’import d’una hora més al dia.  

      
2.- UTILITZACIÓ CAMPS DE FUTBOL  
 

Instal·lació  Gener/ 
agost 18 

Setembre 18/ 
agost 19 

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. 8h) 1.280,00 € 1.280,00 € 
- Actes no esportius amb 
finalitat  lucrativa (màx. 8 h) 4.600,00 € 4.600,00 € 
- Sala Polivalent 28,00 €/hora 28,00 €/hora 
Camp futbol El Molí   
- 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 de futbol gespa natural 
de les 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.-     
 

Quota individual d’entrada: Gener 
/agost 18 

Setembre 18/ 
agost 19 

- 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.-  
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 Gener/ 

agost 18 
Setembre 18/ 

agost 19 
- 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 €  

  
Les tarifes dels apartats 1,2 i 3, per a les entitats i associacions esportives sense ànim 
de lucre que figurin al i al Registre Municipal d’Entitats, seran les següents: 
 

• De setembre a juny, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota per als horaris 
d’entrenaments aprovats per la Junta de Govern Local. 

• De juliol a agost gaudiran d’una reducció del 75%, per als horaris aprovats per la 
Junta de Govern Local.  

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 tècnic ......................... 100,00 € 
A partir de 4 hores, per hora,sense personal tècnic ......................   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:  
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 1 hora    8 € 
 Abonament 10 hores   72 € 
 Abonament 20 hores 136 € 

 
C.- ALTRES INSTAL·LACIONS 
 
     a) Celebració de matrimonis civils a la sala de plens 200,00 € 

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

d) 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 

 
D.- CENTRES CÍVICS 
 
Cessió temporal d’ús de les sales i espais dels Centres cívics: 
 
Sala 1 i sala polivalent del centre cívic del Rieral i els espais de tota la resta 
d’equipaments centres cívics: 

• Preu sessió (4 hores o fracció): 80,00 €  
• Mitja jornada (entre 4 i 6 hores): 100,00 €  
• Jornada complerta (a partir de 6 hores): 150,00 € 

 
Sala 2 del centre cívic del Rieral (amb equipament audiovisual): 

• Preu hora: 30,00 € 
• Preu sessió (4 hores): 100,00 €  
• Mitja jornada (entre 4 i 6 hores): 120,00 €  
• Jornada complerta (a partir de 6 hores): 170,00 € 

 
Exempcions, bonificacions i reduccions (apartats B,C i D):  
    
      
   
• Entitat/Assoc. sense ànim de lucre i figura en el Registre Municipal d'Entitats de 

Lloret de Mar. Exempt. 
• Entitat/ Assoc. 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.  
 
Pels bucs d’assaig, l’exempció per les Entitats/Associacions sense ànim de lucre i 
que figurin en el Registre Municipal d’Entitats de Lloret de Mar, queda limitada a una 
utilització per any. 

 
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. 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 160 

 
Normés de gestió (apartats B,C i D):    
   
      
   
• Els dissabtes, diumenges i festius tindran un recàrrec del 20 %, excepte pel teatre  

municipal. 
• Les entitats i associacions no lucratives que facin pagar entrada  o quota 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.  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.21 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES 
INSTAL·LACIONS PER L’EXHIBICIO D’ANUNCIS 
 
Article 1.  Concepte 
D’acord amb el que disposa l’art. 20.4 epígraf x) del text refós de la Llei  Reguladora de 
les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Lloret de Mar aprova l’ Ordenança Fiscal  per la 
utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions per l’exhibició d’anuncis.  
 
Article 2.  Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament 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. 
    Es podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions 
d’acord amb el que disposa l’article 27.2 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Article 3.  Quantia 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'annex. 
 
Article 4.  Obligació de pagament 
1.  L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix quan 

s'autoritza la utilització dels béns que s'enumeren en l’article 1 , atenent a la petició 
formulada per l’interessat. 

2.  El pagament d'aquesta taxa s’efectuarà quan es sol·liciti l'autorització corresponent. 
 
Article 5. Gestió 

Les persones naturals o jurídiques interessades en la utilització dels béns als que es 
refereix aquesta ordenança hauran de presentar davant d'aquest municipi una sol·licitud 
detallada del servei desitjat. 

 
En el supòsit de la gestió indirecta, mitjançant, concessió administrativa, s’estarà a 

les especificacions del Plec de Condicions i del contracte administratiu derivat de la 
licitació. El cànon a percebre per l’Ajuntament, tindrà el caràcter de taxa.    
 
Disposició final 
 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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
 
   T A R I F A 
 Per al càlcul de la taxa es realitzarà la següent operació: 

Superfície ocupada x dies d’ocupació x coeficient 1,5  x 0,50 €  
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 22 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENTS ESPECIALS DEL SÒL, 
SUBSÒL, O VOL DE LA VIA PÚBLICA A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL. 
 
Article 1r. 
En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el disposat als articles 15 
a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la Taxa per Utilització Privativa i 
Aprofitaments Especials del sòl, subsòl i vol de la Via Pública a favor d'Empreses 
Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil, que es regirà per la present ordenança fiscal, 
les normes del qual atenen al previngut a l'article 24.1.a) i concordants de l'esmentat 
text refós.  
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial 
del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per Empreses Explotadores de 
Serveis de Telefonia Mòbil els serveis dels quals es prestin, totalment o parcialment, a 
través de recursos de la seva titularitat tals com xarxes o instal·lacions que materialment 
ocupin l'esmentat domini públic municipal.  
 
Article 3r. SUBJECTE PASSIU 
Són subjectes passius de la taxa les empreses o entitats explotadores de serveis de 
Telefonia Mòbil, amb independència del caràcter públic o privat de les mateixes, titulars 
de les corresponents xarxes o instal·lacions a través de les quals s'efectuïn les 
comunicacions.  
 
Podran ser considerats successors o respondre, solidària o subsidiàriament, de les 
obligacions tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta 
ordenança, les persones físiques, jurídiques o les entitats de l’article 35.4 de la Llei 
general tributària en els supòsits que s’estableixen i la normativa de desenvolupament. 
 
Article 4t. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ 
La present taxa té naturalesa periòdica, meritant-se el primer dia del període impositiu, 
que coincidirà amb l'any natural, tret d'en els supòsits d'inici o cessament en l'ús privatiu 
o l'aprofitament especial, que el període impositiu s'ajustarà a aquestes circumstàncies, 
prorratejant-se la quota per trimestres naturals complets, conforme a les següents 
regles: 
a) En els supòsits d'alta, el període impositiu coincidirà amb els trimestres naturals que 
restin per finalitzar l'exercici, computant-se des d'aquell en què s'inicia la utilització 
privativa o l'aprofitament especial. 
b) En els supòsits de baixa, el període impositiu coincidirà amb els trimestres naturals 
transcorreguts des de l'inici de l'exercici, computant-se aquell en el qual es produeix el 
cessament de la utilització privativa o l'aprofitament especial.  
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Article 5è. BASE IMPOSBLE I QUOTA TRIBUTÀRIA 
1. La base imposable estarà constituïda pel valor de la utilitat derivada de l’ocupació 

del domini públic local per part dels obligats tributaris. 
 

2. El valor de mercat de l’aprofitament mitjà del sòl, subsol i vol en el terme municipal 
s’estableix en 0,50 €/m2  al dia o l’equivalent de 182 €/m2/any i s’aplicarà sobre la 
superfície ocupada multiplicat per un coeficient corrector del 3,2 en funció de 
l’actualització dels valors cadastrals. 

 
Aquest valor s’aplicarà als serveis de telefonia mòbil, en funció de la xarxa de 
telefonia fixa útil per a la telefonia mòbil instal.lada en aquest municipi. 
 
La quota pels serveis de telefonia mobil respondra a la seguent fórmula de calcul:  
 
Quota total = Valor de mercat de l’aprofitament mitjà del sòl, subsol i vol x coeficient 
corrector  x Factor de la intensitat d’utilització del sòl, subsol i vol en funció de la 
densitat ponderada de la població de cadascun dels districtes censals.   
 
Pel càlcul de la superficie ocupada s’estarà als informes dels serveis tecnics 
municipals, en el benestés que els metres lineals d’ocupacio es multiplicaran per una 
amplada de 0,125 metres. 
 
A la quantitat global resultant s’aplicarà la quota de mercat de cada companyia en 
funció del nombre d’abonats de cada operador en el municipi.  

 
Article 6è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en 
les lleis o les derivades de l'aplicació dels Tractats Internacionals.  
 
Article 7è. NORMES DE GESTIÓ 
1. Els obligats tributaris hauran de presentar, abans del 31 de gener de cada any, 
declaració comprensiva de les dades que a continuació s'especifiquen, referides totes 
elles a data de meritació, a efectes que per l'Administració Municipal es practiquin les 
liquidacions a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article: 
Nombre de línies de telefonia mòbil, prepagament i postpagament, actives en el municipi 
corresponents a abonats amb domicili en el terme municipal. 
 
2. L'Administració municipal practicarà liquidacions trimestrals en els mesos de març, 
juny, setembre i desembre, per l'import del 25 per cent de la quota que correspondria 
a la liquidació anual. 
 
3. Tals liquidacions tindran el caràcter de provisionals fins que, realitzades les 
comprovacions oportunes, es practiqui liquidació definitiva o transcorri el termini de 
prescripció de quatre anys comptats des de l'endemà a aquell en què finalitzi el termini 
de presentació a què es refereix l'apartat 1 del present article. 
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Article 8è. INFRACCIONS I SANCIONS 
En tot el relatiu a infraccions tributàries i les seves diferents qualificacions, així com les 
sancions que a les mateixes corresponguin, s'aplicarà el disposat en la Llei General 
Tributària i en l'Ordenança Fiscal General.  
 
Article 9è. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
L’Administració tributària municipal podrà subscriure convenis de col·laboració amb els 
subjectes passius de la taxa amb la finalitat de simplificar el compliment de les 
obligacions formals i materials derivades d’aquesta taxa, o les normes de gestió, 
liquidació i recaptació d’aquesta ordenança, de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Disposició final 
 
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 2017 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 23 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES  TAXES  PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL    
 
 Article 1.- En virtut del que disposa l’art. 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de la Base de Règim Local i conforme al previst  a l’art. 20.1.a) del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regulen les taxes per la utilització 
privativa o per l’aprofitament especial de béns o instal·lacions del domini públic local per 
particulars o empreses, incloses aquelles que presten Serveis Públics. 
 
 Article 2.- S’entendran compresos en les Taxes de l’art.1, la utilització privativa 
o els aprofitaments corresponents a: 
 

• Utilització del subsòl, sòl i vol de terrenys d’ús públic local 
• Obertura de rases i sondatges o qualsevol remoció del paviment o vorera 
• Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, mostres comercials, 

materials de construcció i altres instal·lacions, amb finalitat lucrativa. 
• Entrada de vehicles per les voreres i reserves de la via pública 
• Elements voladissos sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de 
façana. 
• Canonades i galeries per a conduccions d’energia elèctrica, gas, aigua o altres, 

transformadors, riells,   estesa de cables, aparells de venda automàtica i altres 
• Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i cadafals. 
• Instal·lació de quioscos en la via pública 
• Parades i barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en 

terrenys d’ús públic, indústries al carrer o ambulants i rodatge cinematogràfic. 
• Portades, aparadors  i vitrines. 
• Dipòsits i aparelles distribuïdors de combustible o de qualsevol article o  

mercaderia 
• Instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic 
 

 Article 3.- Tal fet imposable està determinat pels usos i aprofitaments directes o 
indirectes del sòl, vol i subsòl de la via pública, terrenys públics, encara que no tinguin 
la condició legal de via pública, i els llocs i espai de lliure accés per al públic que 
produeixin restricció de l’ús públic o especial depreciació dels béns o instal·lacions, o 
que tinguin per finalitat un benefici particular encara que no hi concorrin totes i 
cadascuna de les esmentades circumstàncies. 
 
 L’obligació de contribuir neix per l’atorgament de la llicència d’ocupació, 
autorització, concessió o adjudicació municipal, així com  per l’ús, gaudi o aprofitament 
per a aquells supòsits de l’art. 2n,  encara que es realitzi sense la corresponent 
autorització municipal. 
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 Article 4.- Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4  de la Llei General 
Tributària, que gaudeixin, utilitzin o s’aprofitin especialment del domini públic local, 
d’acord amb qualsevol dels supòsits de l’article 2. 
  
 Article 5.- Estan solidàriament obligats al pagament: 
 

a) Els titulars de llicències, autoritzacions o concessions municipals. 
b) Aquells que, sense llicència, autorització o concessió, realitzin els aprofitaments 

subjectes a tributació. 
c) Els propietaris o arrendataris dels immobles que ocupin el vol, sòl o subsòl de 

la via pública. 
d) Aquells inscrits en el padró mentre no hagin presentat la baixa, en el supòsit 

del cessament de l’aprofitament. 
e) Les empreses explotadores de serveis públics. 

 
 Article 6.- La base del gravàmen és la que, en funció de la naturalesa de 
cadascun dels aprofitaments, s’expressa en la corresponent: 
 
    T A R I F A      G E N E R A L 
 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,50 
€/m2  al dia o l’equivalent de 182,50 €/m2/any i s’aplicarà sobre la superfície realment 
ocupada.    
 
 Segons els diversos aprofitaments, en funció de la utilitat derivada d’ells, 
s’aplicarà aquest valor d’acord amb les normes dels apartats A, B i C. 
 
Apartat A) ACTIVITATS COMERCIALS O INDUSTRIALS I ELEMENTS ANNEXOS EN 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC. 
 
 Norma 1.- Taules , cadires, tribunes i cadafals. 
 
 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. 
   

Pel càlcul de l’import de la taxa s’aplicarà un mòdul de 100 dies, sia quina sia la 
durada de l’autorització, multiplicat pels metres quadrats d’ocupació, el coeficient de la 
categoria de carrers i el valor de l'aprofitament mitjà. 
 
 
 Segons les categories de carrers regiran els següents coeficients correctors sobre 
l'aprofitament mitjà: 
 
 
 
 - Categoria especial................................ 1,7 
 - Categoria 1a......................................... 1,3 
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 - Categoria 2a......................................... 0,8 
 - Categoria 3a ........................................ 0,7 
 - Categoria 4a. i resta............................. 0,5 
  
 La classificació dels carrers, exceptuant aquella categoria formada per aquells 
carrers que afronten amb les platges de Lloret, als que s'aplicarà un coeficient corrector 
del 2,1, es correspon amb la que figura en l'annex a l'Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació. 
 
 Norma  2.- Llocs de venda en el mercat setmanal. 
 
 Els llocs de venda tindran, com a mínim, 2 metres de fons, essent  l'aprofitament 
mínim de 2 metres quadrats. S'entendrà per aprofitament mínim aquell que ocupi 
frontalment 1 metre lineals. 
 
 S'atorgarà llicència o autorització pel total de dies  fixats en el calendari aprovat 
per la Comissió de Govern, per a cada exercici econòmic i es computarà el dia d'acord 
amb l'horari establert en el mercat. 
 
 S'aplicarà al valor de l'aprofitament mitjà un coeficient corrector igual a 1. 
 
 Norma 3.- Instal·lacions no fixes d'espectacles o atraccions 
 
 Els emplaçaments de les instal·lacions no fixes podran ser objecte de licitació 
pública, amb un tipus de sortida mínim que serà la quantitat fixada com a preu públic. 
 
 Segons la temporada en què es realitzi l'activitat regiran els següents coeficients 
correctors sobre l'aprofitament mitjà: 
 
 a) Festes de Carnestoltes, Sant Romà i Santa Cristina.. 6.- 
 b) Resta de l'any.......................................................2.- 
 
 Norma 4.- Altres activitats comercials, industrials o de serveis. 
  
a) En les activitats al carrer de professionals (pintors, dibuixants, caricaturistes) i 
d’artesans es considerarà una ocupació mínima de 4 m2 i s’aplicarà al valor de 
l’aprofitament mitjà un coeficient corrector del 2,5. En atorgar la llicència o autorització 
s’exigirà un mínim de 42,00 €. 
 
b) A les activitats comercials, industrials o de serveis que utilitzin béns de domini 
públic, se’ls aplicarà un coeficient corrector de 2,5.   En atorgar la llicència o autorització 
s'exigirà un mínim de 100 dies d'ocupació a l'any 

 
S’exceptuen de l’epígraf anterior els aprofitaments derivats de : 

 
1. El rodatge de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter 

publicitari o comercial, amb independència del pagament d’altres serveis que 
es requereixin i amb autorització municipal prèvia  se’ls aplicarà un coeficient 
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corrector de 4 sobre el valor de l'aprofitament mitjà, amb un mínim de 475 € 
per llicència o autorització. 

2. Al la realització de maquetes i sessions fotogràfiques, amb independència del 
pagament d’altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal 
prèvia se’ls aplicarà un coeficient corrector de 3 sobre el valor de l'aprofitament 
mitjà, amb un mínim de 340 € per llicència o autorització. 

 
c) Activitats lúdiques i esportives que utilitzin béns de domini públic, se’ls aplicarà 

un coeficient corrector de 0,25.  
 

 Norma 5.- Mercaderies, material, runes i altres elements. 
 
 S’inclouen en l’ocupació els contenidors, les grues, les bastides i altres elements 
anàlegs en la via pública. 
 
 Regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà segons la 
categoria de carrers: 
 
 - Categoria especial............................. 0,8 
 - Categoria 1a...................................... 0,6 
 - Categoria 2a...................................... 0,4 
 - Categoria 3a i resta........................... 0,2 
 
 S’estableix una quota mínima de 20 €. 
 
 La classificació dels carrers es correspon amb la que figura en l'annex a 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
 Norma 6.- Instal·lació d’anuncis, ocupant terrenys de domini. 
 
 S’aplicarà un coeficient corrector del 2 sobre l'aprofitament mitjà per la utilització  
d’aquelles instal·lacions que es determinin per la Comissió de Govern. 
 
 Norma 7.- Obertura de rases i sondatges. 
 
 S'aplicarà al valor de l'aprofitament mitjà el coeficient corrector d’ 1,2. 
 
 Norma  8.- Portades, aparadors i vitrines 
 
 Regiran els següents coeficients correctors sobre l'aprofitament mitjà segons la 
categoria de carrers: 
 
 - Categoria especial................................ 0,020 
 - Categoria 1a......................................... 0,015 
 - Categoria 2a......................................... 0,012 
 - Categoria 3a i resta.............................. 0,010 
 
 La superfície de volada sobre la via pública es computarà a partir de la línia de 
façana. 
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 L'ocupació s'entendrà autoritzada automàticament d'any en any 
 
 Norma 9 .- Ocupació  de la via pública amb aparells de venda automàtica 
i, en general, de qualsevol article o mercaderia. 
 
 Es considerarà com a utilització dels béns de domini públic, en la modalitat d’ús 
comú especial,  l’ocupació directa o indirecta de la via pública quan els elements es 
trobin instal·lats en els immobles sortint o sense sortir de la línia de façana, distants fins 
a 0,40 metres d’aquesta, en comunicació a la via pública, de manera que permetin 
atendre el públic estacionat a les voreres o terrenys públics.  
 
 Per al càlcul de la superfície indirectament ocupada cada metre lineal de la façana 
de l’establiment, mesurada horitzontalment, serà equivalent a 0,5 m2 d’aprofitament. 
 
 Regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà segons la 
categoria de carrers: 

• Categoria especial  4 
• Categoria 1ª   3,6 
• Categoria 2ª   3 
• Categoria 3ª i resta 2,4 

 La llicència d’ocupació s’atorgarà pel període comprès entre l’ú de gener al 31 de 
desembre 
 
Apartat B) APROFITAMENT DE LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA. 
 
 L'amidament de la volada sobre la via pública es calcularà mitjançant la seva 
projecció horitzontal, i s’aplicarà a la superfície resultant el valor de l'aprofitament mitjà. 
 
 La classificació dels carrers es correspon amb la que figura en l'annex a  
l'Ordenança General de  Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
 Segons els diversos aprofitaments, en funció de la utilitat derivada d’ells, regiran 
les normes  següents: 
 
 Norma 1.- Mostres comercials. 
 
 Es considera que cada metre lineal de la façana mesurada horitzontalment és 
equivalent a 0,5 m2 d'aprofitament de la volada. 
 
 La llicència d'autorització s'atorgarà pel període comprès entre l'1 de gener i el 
31 de desembre. 
 
 Regiran els següents coeficients correctors sobre l'aprofitament mitjà segons la 
categoria de carrers: 
 
 - Categoria especial................................. 1,3 
 - Categoria 1a.......................................... 0,9 
 - Categoria 2a.......................................... 0,55 
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 - Categoria 3a i resta............................... 0,45 
 
 Norma 2.- Balcons, tribunes i tendals, terrasses i miradors. 
 
 Regirà el coeficient corrector del 0,01 sobre l'aprofitament mitjà  per a tots els 
carrers del terme municipal. 
 
 La superfície de volada sobre la via pública es computarà a partir de la línia de 
façana. 
 L'ocupació s'entendrà autoritzada automàticament d'any en any. 
 
 Norma  3.- Marquesines 
 
 Regirà el coeficient corrector del 0,04 sobre l'aprofitament mitjà  per a tots els 
carrers del terme municipal. 
 
 La superfície de volada sobra la via pública es computarà a partir de la línia de 
façana. 
 
 L'ocupació s'entendrà autoritzada automàticament d'any en any. 
 
Apartat C) APROFITAMENTS ESPECIALS PER L'ENTRADA DE VEHICLES EN EDIFICIS I 
SOLARS I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA. 
 
 a) Entrada de vehicles en edificis i solars. 
 

L'aprofitament s'autoritzarà prèvia petició de l'interessat i serà prorrogat 
automàticament d'any en any. 

 
Es considera que cada metre lineal amidat horitzontalment és equivalent a 0,75 

m2 d'ocupació. 
 
En funció de la utilitat derivada de l'ocupació, s'aplicarà sobre el valor de 

l'aprofitament mitjà, segons la categoria de carrers, d'acord amb la classificació 
que figura en l'annex a l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, els 
següents coeficients correctors:  

 
   - Categoria especial.................. 0,3   
   - Categoria 1a.......................... 0,25  
 - Categoria 2a.......................... 0,20  
 - Categoria 3a i resta................. 0,15  
 

Per la utilitat derivada de  la intensitat d’ús s’estableix un coeficient corrector en 
funció del nombre de places d’aparcament: 

 
De 1 a 5 places............. 1 
De 6 a 25 places........... 1,25  
De 26 a 50 places......... 1,5 
Més de 50 places.......... 2 
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 b) Reserves d'espais a la via pública. 

  
L’aprofitament s’autoritzarà prèvia petició de l'interessat, s’exigirà per un 

període de 365 dies d'ocupació. 
 
L’autorització de l’estacionament per accés a hotels, residències i similars 

s’amidarà segons els m2 reals d’ocupació i d’acord amb els següents coeficients: 
 
- Categoria especial ..............................    0,40 
- Categoria 1a. .....................................   0,30  

     - Categoria 2a. ....................................    0,20  
- Categoria 3a. i resta ...........................   0,10 

 
 La classificació dels carrers es correspon amb la que figura en l'annex a 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 

 
 Apartat D)  QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA 
 
Segons les categories de carrers regiran els següents coeficients correctors sobre 
l'aprofitament mitjà: 
 - Categoria especial................................  1,7 
 - Categoria 1a.........................................  1,4 
 - Categoria 2a.........................................  0,8 
 - Categoria 3a ........................................  0,7 
 - Categoria 4a. i resta.............................  0,5 
 
 

T A R I F E S    E S P E C I A L S 
 
 

Apartat A) OCUPACIO DEL SUBSÒL, DEL SÒL I LA VOLADA  PER EMPRESES DE SERVEIS 
 
Quan es tracti d’aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de serveis, 
que afecta la generalitat o una part important del veïnat, l’import de les taxes  consistirà, 
en tot cas, i sense excepcions, en l’ 1’5 per cent dels ingressos bruts procedents de la 
facturació, obtinguts anualment en el terme municipal. 
 
A aquests efectes, s'inclouran entre les empreses explotadores d'aquest serveis les 
empreses distribuïdores i les seves comercialitzadores. 
 
No s'inclouran en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de 
telefonia mòbil. 
 
Aquest règim especial de quantificació s'aplicarà a aquestes empreses, tant si són 
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuen els subministres 
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com si, no essent titulars de les xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió a 
les mateixes. 
 
A efectes del que es disposa en aquest paràgraf, s'entendrà per ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells, que essent imputables a cada entitat, hagin estat 
obtinguts per la mateixa amb contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 
municipal. 
 
No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers 
que no constitueixin un ingrés propi de l'entitat a la que s'apliqui aquest règim especial 
de quantificació de la taxa. 
 
Les empreses que utilitzin xarxes al.lienes per efectuar els subministres deduiran dels 
seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres empreses en 
concepte d'accés o interconnexió a les xarxes de les mateixes. Les empreses titulars 
d'aquestes xarxes hauran de computar les quantitats percebudes per aquest concepte 
entre els seus ingressos bruts de facturació. 
 
L'import derivat de l'aplicació d'aquest règim especial no podrà ser repercutit als usuaris 
dels serveis de subministrament a que es refereix aquest apartat. 
   
Apartat B)  DIPÒSITS I APARELLS DISTRIBUÏDORS DE COMBUSTIBLE  
 

Per cada dipòsit de combustible o qualsevol altra classe, pagaran a l’any per 
cada m3.........30,05 € .      
 
Article. 7.- Quan   la utilització   privativa o  l'aprofitament   especial comportin la  
destrucció o  deteriorament  del domini  públic,  el beneficiari,  sens   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, que podrà efectuar-se per 
qualsevol mitja de pagament o constituir aval o fiança solidària. 
 
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. 
 
Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys produïts i es 
notificarà als interessats de forma individualitzada, seguint el  procediment sancionador 
general. 
 
Les quantitats que s’han de satisfer com a garantia de la reconstrucció de paviments es 
calcularan en base al següents mòduls: 
 
 

 
Conceptes 

€/m2 

  
Vorera construïda ............................... 50 € x longitud façana x amplada vorera 
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Paviment flexible d'alta qualitat 
(aglomerat asfàltic)  

60 € x longitud façana x ½ amplada 
calçada 

Paviment rígid d'alta qualitat................. 70 € x longitud façana x ½ amplada 
calçada 

 
 A excepció dels casos tipificats a continuació en que: 
  

a) S’aplicarà un coeficient reductor del 0,8 pels habitatges unifamiliars (zona 
2,5.) 

b) S’aplicarà, pel càlcul de la garantia, el carrer de major longitud de façana en 
aquelles parcel·les unifamiliars que confrontin carrers (zona 2.5). 

c) S’aplicarà, pel càlcul de la garantia, la meitat de la longitud de la façana en 
aquelles parcel·les que siguin cantonada d’una illa (zona 2.5) 

d) S’aplicarà, pel càlcul de la garantia, la longitud de 8 metres en obres 
d’ampliació i reforma d’habitatges unifamiliars que tinguin els tancaments de 
les parcel·les consolidats i no tinguin un accés a aquesta de longitud superior, 
en aquest cas s’aplicarà la longitud de l’accés (zona 2.5) 

 
Quan es tracti d’un paviment no inclòs en els valors fixats en l’apartat anterior, el 

dipòsit es valorarà d’acord amb el preu que per a aquest paviment figuri al quadre de 
preus generals establerts pels serveis tècnics municipals, augmentat en un 15%. 
 

Si la reposició afecta elements diferents del paviment, es valora el cost de 
reconstrucció per reclamar-lo per via administrativa. 
 

Acabades les obres aquest dipòsit previ retornarà si els serveis tècnics consideren 
que la reposició del paviment ha estat satisfactòria. En el cas que aquests serveis no ho 
considerin així es disposarà d’aquest dipòsit per reconstruir el paviment, donant 
audiència al interessat en el termini de vuit dies. 
 

En cas de nova urbanització, la garantia s’establirà sobre el cost determinat pels 
serveis tècnics de projectes, i si no n’hi ha, les quantitats indicades abans. 
 
Article . 8.- L’ús privatiu inherent a l’afectació dels béns i el que comporta la 
transformació o modificació del domini públic resten subjectes a concessió 
administrativa, aplicant  el   procediment establert  en el  Reglament  de Patrimoni  dels 
Ens  Locals (Decret 336/88 de 17 d’Octubre)  i la normativa general sobre contractació. 
 
 L’import de la taxa  pels aprofitaments especials que  s'adjudiquin pels sistemes  
de  concurs  o  subhasta, seran  els resultants de  la licitació. 
 
 En  els supòsits  d'utilització  privativa o  d'aprofitament especial del  domini públic  
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. 

 
Article 9.- L'Estat, la Província a la qual el municipi pertanyi i la comunitat autònoma 
estaran exempta pels serveis públics de comunicacions que explota directament i totes 
les que immediatament interessin la seguretat i defensa nacional. 
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Article 10.- Tota persona o entitat que iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial 
subjecta a gravàmen, haurà de sol·licitar a l’Ajuntament l’oportuna llicència o 
autorització. Les oficines municipals  no acceptaran a tràmit cap petició si no va 
acompanyada del justificant d'haver realitzat el dipòsit previ i es  requerirà els 
interessats perquè, en els terminis legalment establerts, efectuïn el pagament 
corresponent, amb apercebiment  que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, 
les peticions es consideraran no presentades i seran arxivades. Les llicències o 
autoritzacions s’entendran caducades a la data assenyalada en el seu atorgament. 
 
Article 11.- Per al cobrament dels drets regulats en aquesta Ordenança, es podrà 
recórrer al concert col·lectiu o individual, d’acord amb l’establert a l’art. 24 de 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació en aquells supòsits que acordi la 
Comissió de Govern. Així mateix es podran establir, per la Comissió de Govern, convenis 
de col·laboració amb entitats, institucions i organització representatives dels subjectes 
passius de les taxes, amb la  finalitat de simplificar el compliment de les obligacions 
formals i materials, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
Article 12.- -S’ exigiran, en règim d’autoliquidació, les taxes d’aquells usos privatius o 
aprofitaments especials que decideixi la Comissió de Govern, a la vista de les 
característiques pròpies del fet imposable. 
 
Article 13.- Aquells aprofitaments el cobrament dels quals s’efectuï per liquidació es 
notificarà als subjectes passius amb expressió dels requisits previstos a l’art. 102 de la 
Llei General Tributària. 
 
En el document cobratori que facilitarà l'administració s'expressarà  els elements 
integrants del càlcul. A aquests efectes, l'interessat haurà de facilitar totes aquelles 
dades necessàries per a la determinació del deute que en cada cas resulti; tot això, 
sense perjudici de la comprovació per part de l'administració. 
 
L’òrgan competent  resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la 
petició, l'autorització o la llicència i el càlcul definitiu que correspongui. El mateix acte 
resoldrà la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut. 
 

Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi l’acreditament periòdic, aquest tindrà 
lloc l’ 1 de gener de cada any i la gestió del cobrament s’efectuarà mitjançant padró, 
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. 
 
Article 14.- Les quotes liquidades i no satisfetes dintre del període voluntari i la seva 
pròrroga es faran efectives per la via de constrenyiment. 
 
Article 15.- Es consideraran crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut 
fer-se efectives mitjançant el procediment de constrenyiment, una vegada finalitzat  
l’expedient oportú. 
 
Article 16.- Les infraccions i defraudacions d’aquesta Ordenança, ja sigui per no haver 
obtingut la part interessada el corresponent permís o per excedir-se dels límits del 
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concedit o per no renovar el permís dintre dels seixanta primers dies següents a la seva 
caducitat, no obstant continuar en el gaudi de l’aprofitament, seran sancionats amb 
multes sense perjudici de les quantitats defraudades en la forma i quantia assenyalades 
en les disposicions legals vigents. 
 
Article 17.- La present ordenança regirà a partir de l’1 de gener de 2018 i seguirà 
vigent fins que no s’acordi la seva derogació o modificació. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 24 
 
 
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES 
 
 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
En virtut del que disposa l’art. 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local i conforme al previst  a l’art. 57 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de 
conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica, que es regeix pels articles 20 a 27 de 
l’esmentat Reial Decret Legislatiu. 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les 
vies públiques d’aquest municipi en règim d’estacionament regulat, així com 
l’aparcament de vehicles en els edificis o instal·lacions municipals habilitades a l’efecte. 
 
2.- Als efectes del punt anterior, es considera estacionament qualsevol immobilització 
d’un vehicle la durada del qual passi de dos minuts, sempre que no sigui motivada per 
imperatius de circulació o força major. 
 
3.- Dins del règim d’estacionament regulat es distingeixen diferents modalitats de 
pagament, d’acord amb el que disposa l’article 91 de l’Ordenança municipal de circulació 
de Lloret de Mar. 
 
ARTICLE 3.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que 
gaudeixin, utilitzin o s’aprofitin especialment del domini públic local, d’acord amb l’article 
2. 
 
ARTICLE 4.- Responsables i successors 
 
1.- La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments 
previstos en la Llei  58/2003, de 17 de desembre. 
 
2.- Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos 
en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Genera Tributària. 
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ARTICLE 5.- Exempcions  
 
L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament 
pels aprofitaments regulats en aquesta ordenança inherents als serveis públics de 
comunicació que explotin directament i per tots els que interessin immediatament la 
seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
ARTICLE 6.- Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’aprofitament especial, és 
a dir, quan s’efectuï l’estacionament dels vehicles en les zones de les vies públiques 
reservades a aquest efecte, així com en els edificis o instal·lacions municipals habilitades 
a l’efecte. 
 
ARTICLE 7.- Quota tributària 
 
A) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per l’estacionament. 
Aparcament en superfície de Sa Caleta. 
  

 Sa Caleta 02/03 al 04/11 Resta de l’any 
D' 1 a 360 min. 0,0360 €/minut 

Gratuït De 361 a 720 min. 0,0200 €/minut 
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 

 
En el període comprès entre el 08/04 i 11/09, per estades superiors a 1.440', la tarifa 
de cada fracció de 1.440' serà de  22,00 € , a l  que s'afegirà la fracció de temps que 
superi aquesta estada segons els trams corresponents. 
 
 
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 Tot l ’any 
D'1 a 360 min. 0,0360 €/minut 
De 361 a 720 min. 0,0200 €/minut 
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 

 
Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 22,00 €, al 
que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams 
corresponents. 
 
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. 
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Període: Tot l'any excepte de l'1/07 al 31/08 
Vehicle Durada Horari  Taxa(€) 
Turisme Setmanal 24h 60,00 

Mensual 24h 120,00 
Diürn: 7h a 21h* 45,00 
Nocturn: 20h a 9h* 45,00 

Anual(admet 
fraccionament 
trimestral) 

24h 900,00 
Diürn: 7h a 21h* 540,00 
Nocturn: 20h a 9h* 540,00 

Motocicleta Mensual 24h 30,00 
Anual 24h 240,00 

*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 

Tot l’any 

D'1 a 360 min. 0,0360 €/minut 
De 361 a 720 min. 0,0200 €/minut 
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 

 
2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes indicats en 
cada cas. 
 

Costa Carbonell i Zona Esportiva – Període: Tot l’any                                  
Vehicle Durada Horari  01/09 a 30/06 01/07 al 31/08 

Turisme 

Setmanal 24h 40,00 € 50,00 € 
Mensual 24h 45,00 € 50,00 € 

Anual 
24h 450,00 € 
Diürn* 350,00 € 
Nocturn** 350,00 € 

Motocicleta 
Mensual 24h   30,00 € 
Anual 24h 240,00 € 

 
Els abonaments diürns i nocturns, seran gratuïts els caps de setmana i festius. 
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*Superat el temps d’estada de l’abonament, s’haurà de pagar la fracció de temps segons 
l’escala de tarifes, de l’estada que superi la permesa. 
A 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: 
 

Drets Humans 
Vehicle Durada Horari  Taxa 
Turisme Mensual 24h  45,00 €  

Anual 24h  450,00 € 
Motocicleta Mensual 24h 25,00 € 

Anual 24h 195,00 € 
 
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: 
 

Can Lloranes, Avda. Vila de Tossa 
o barri Pescadors i altres de nova 
implantació 

Turismes Autobusos i 
camions 

Tot l'any Tot l'any 

D'1 a 60 minuts 0,0360 €/minut Gratuït 
De 61 a 360 min. 0,0360 €/minut 0,0360 €/min  
De 360 a 720 min. 0,0200 €/minut 0,0200 €/min 
De 721 a 1.440 min. 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  22,00 € a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta 
estada segons els trams corresponents, amb un límit de  22,00 € cada 1440'. 
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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'. 
 
2.- Abonaments (Tot l'any excepte Can Lloranes que obrirà del 15/07 al 21/08) 
 
 

Aparcament Vehicle Durada Horari Preu  
Avda. Vila de 
Tossa (barri 
Pescadors), 
Can 
Lloranes i 
altres 
aparcaments 
de superfície 
de nova 
creació 

Turismes Setmanal 24h 50,00 €  
Mensual 
(excepte 
Can Lloranes) 

24h 120,00 €  
Nocturn: 20h a 9h 50,00 € 
Diürn: 7h a 20h 50,00 € 

Autobusos 
(excepte 
Can 
Lloranes) 

Setmanal 24h 75,00 €  
Mensual 24h 175,00 € 
Trimestral 24h 350,00 € 
Semestral 24h 500,00 € 
Anual 24h 750,00 € 

 
Els abonaments diürns i nocturns seran en l’horari previst de dilluns a diumenge. 
 
F) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques 
(parquímetres). 
 
1.- TARIFA A:  Tarifa General per adquisició de temps als parquímetres 
  

Zones Import (€/minut)  
A.- Zones de rotació: 0,032 

 B.- Zones turístiques: 
 

0,017 
 C.- Zones de platja: 0,032 
  

Es delega a la Junta de Govern Local la delimitació de les vies públiques de les diferents 
zones assenyalades, els períodes de funcionament i els horaris. 
 
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, 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: 
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• 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€. 

S’afegeix un apartat 2, amb la següent redacció: 
 
2.- TARIFA B:  Tarifa Especial per adquisició de temps als parquímetres  
 
a) Per a les persones físiques amb domicili habitual al terme municipal o persones 

jurídiques amb domicili social al terme municipal, per a un vehicle de la seva 
titularitat que tributi a l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del municipi es 
fixa una quota tributària del 50% de les tarifes establertes a l’apartat 1, excepte 
l’anul·lació de la sanció que serà igualment l’obtenció d’un tiquet d'EXCÉS de 5,00 €, 
sempre i quan el període excedit no sobrepassi els 60 minuts. 

b) El sistema de reconeixement del dret d’ús d’aquesta tarifa especial es farà a partir 
de la identificació directament als mitjans de pagament previstos per a l’adquisició 
de temps, mitjançant la introducció de la matrícula del vehicle. 

c) La delimitació de les vies públiques d’aplicació d’aquesta tarifa s’acordarà per la Junta 
de Govern Local a qui es delega expressament aquestes atribucions. 

G) Aparcament del mercat municipal. 
 

- 2 hores gratuïtes 
- a partir de la 3a hora regiran els mateixos preus que als aparcament municipal Costa 
Carbonell. 

 
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.  
 
ARTICLE 8.- Normes de gestió 
 
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 
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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 9,00 €/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. 
 
L’ajuntament podrà realitzar convenis amb associacions o col·lectius de Lloret de 
Mar per tal d’incentivar l’activitat econòmica. 
 
Quan des d’alguna àrea de l’ajuntament es sol·liciti la gratuïtat d’aparcaments durant 
un temps determinat per a la realització d’alguna activitat d’interès general, s’haurà 
de justificar aquest motiu. 
 
També es podran bonificar quotes per a la realització de campanyes per mètodes de 
pagament o sistemes d’utilització de noves tecnologies per a la seva promoció. 
 

5)  La dates de temporada alta entraran en vigor el primer divendres a partir de l’inici 
del període i quedaran sense efecte el primer dilluns següent a la data d’acabament. 
No obstant això, per causes justificades, la Junta de Govern Local podrà modificar 
les dates previstes d’obertura i tancament dels aparcaments. 

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. No hi haurà 
dret a devolució en cas de no fer-ne ús abans d’exhaurir-se el període degaudiment 
de l’abonament. 
 

7) Per a les persones físiques amb domicili habitual al terme municipal o persones 
jurídiques amb domicili social al terme municipal, per a un vehicle de la seva 
titularitat que tributi a l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del municipi, de 
les tarifes dels apartats A,B,C i D, es fixa la gratuïtat per a la primera hora i una 
reducció de la quota tributària del 50%  per les següents hores.   
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ARTICLE 9.- Infraccions i sancions 
 
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponen en cada cas, caldrà tenir en compte el que disposa la Llei general tributària 
i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
ARTICLE 10.- Aprovació i vigència 
 
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 2018 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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25.- REGULACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
                  
 Article 1.- Fonament legal. 
 
1. La   present   reglamentació s'estableix  a l’empara  del que disposen  l'article  5   B-

b  i 5 D-c  de la   Llei  7/85   de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 
articles  6-1 i 8-1-b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril   Municipal   i  de 
Règim Local de  Catalunya i l’art. 127 del Decret Legislatiu 2/003 de 28 d’abril.     

 
2. El  seu objecte  és regular el règim dels preus  públics, segons  el  que preveuen  els  

articles 41 al  47, ambdós   inclosos, del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

 
Article 2.-Concepte 

 
1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 

satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d’activitats efectuades en 
règim de dret públic, quan concorren les circumstàncies següents: 

 
a)  Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòries 

pels administrats. 
b)  Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat. 
 

2.   Als efectes del que estableix l’apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels 
administrats: 

 
a)  Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
b) Si el servei o l’activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida 

privada o social dels administrats. 
 
Article 3.-Naixement de l’obligació   
 
1. Els preus públics poden exigir-se des que s’efectua el lliurament dels béns o s’inicia 

la realització de l’activitat o la prestació del servei gravats. 
 
2. Pot exigir-se també l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels 

preus públics. 
 
Article 4.-Obligats al pagament 

 
Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques 
que són afectades o beneficiades personalment o en llurs béns pel servei prestat o 
l’activitat realitzada. 
 
 
 
 
 

Article 5. Dipòsit previ 
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1.  D'acord amb el que disposa l'article 46 del text refós de la Llei Regulaodra de les 

Hisendes Locals, l'alcalde exigirà el dipòsit previ, exceptuat el cas que en  l'annex dels 
preus públics s'assenyali expressament el contrari. 

 
2. L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència de què es tracti es dirigirà 

a l'oficina de Tresoreria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que en 
aplicació del Reglament correspon, i  procedirà  al pagament de la quantitat resultant. 

 
Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant 
d'haver realitzat el dipòsit previ i es  requerirà els interessats perquè, en els terminis 
legalment establerts, efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb apercebiment  que, 
transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no 
presentades i seran arxivades. 

 
3. En el document cobratori que facilitarà l'administració s'expressarà  els elements 

integrants del càlcul. A aquests efectes l'interessat haurà de facilitar totes aquelles 
dades necessàries per a la determinació del deute que en cada cas resulti; tot això, 
sense perjudici de la comprovació per part de l'administració. 

 
L'Òrgan competent  resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la 
petició, l'autorització o la llicència i el càlcul definitiu que correspongui. El mateix acte 
resoldrà la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut 

 
Article 6.-Quanties 
 
1. Els preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos originats 

per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats gravats. 
 
2. Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho justifiquin, es 

poden fixar preus públics de nivell inferior de l’indicat en l’apartat 1, un cop 
adoptades les previsions pressupostaries necessàries per al cobriment de la part de 
cost subvencionat. 

 
Article 7.-Creació i modificació 
 
1. L'establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació 

sense perjudici de les delegacions que figuren a l'Annex, a la Comissió de Govern per 
la fixació de les quanties, d'acord amb les facultats de delegació previstes a l'article 
23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 

 
2. S'atribueix als Organismes Autònoms Municipals la fixació dels preus públics, 

establerts per la Corporació, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
Organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Els Organismes 
Autònoms remetran al Ple  còpia de la proposta i de l'estat econòmic en el qual es 
demostra que els preus públics cobreixen el cost del servei. 

 
Article 8.-Gestió 
 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2018 

 186 

La gestió, la liquidació i la recaptació dels preus públics corresponen als centres, els 
serveis, els òrgans o els ens que presten el servei o realitzen l’activitat objecte dels 
preus, sens perjudici de les facultats de direcció i control pròpies dels Òrgans de Govern 
de l’Ajuntament. 

 
 En tot allò no regulat en el present reglament serà d'aplicació l’Ordenança Fiscal 
General i, supletòriament, el Reglament General de Recaptació. 

 
Article 9.-Constrenyiment 
 
Els deutes per preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de 
constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des de llur venciment sense haver 
obtingut l’ingrés. 

 
Article 10.-Devolució 
 
És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a la 
persona obligada al pagament del preu, no es realitza l’activitat o no es presta el servei.  
No obstant això, en el supòsit d’espectacles i sempre que sigui possible, no es produirà 
a la devolució, sinó al canvi de les entrades. 

 
Article 11.-Règim supletori 
 
L’ administració i la recaptació dels ingressos per preus públics,  s’han d’efectuar de 
conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general 
tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus públics de 
1'Estat. 

 
Article 12.- Vigència dels preus públics. 
 
 Els preus  públics  aprovats per l'òrgan competent seran vigents a partir de 
l'endemà de la data de l'acord. 
 
Article 13.- Publicitat dels preus públics. 
 
L'acord   d'establiment o  modificació dels  preus públics  serà publicat  en   el Butlletí  
Oficial  de   la   Província, i  tauler d'anuncis  per un període de 30 dies, per a general  
coneixement i  a l'objecte  que  els interessats  puguin formular davant el  mateix 
òrgan que  els  ha  establert o  modificat, les reclamacions que estimin oportunes 
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ANNEX 
 
1.- PREUS PÚBLICS PER ENTRADES A ESPECTACLES I ACTIVITATS 
RECREATIVES I DE LLEURE 
 
Es delega a la Comissió de Govern la fixació dels imports d’aquells activitats organitzades 
per l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats. 
 
2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES 
 
La fixació dels imports dels preus públics per serveis i activitats diverses es delega a la 
Junta de Govern Local, en particular: 
 
• Venda de llibres 
• Treballs dels Serveis de Manteniment Municipal i Serveis d’aigües que s’obtindran de la Base 

de preus ITEC (Institut de tecnologia de la construcció de Catalunya)  
• Venda objectes botiga Museu Obert 
• Assistència i Estada al Centre Obert 
• Serveis opcionals dels Bucs d’assaig 
• Senyalització de les reserves d’estacionament 
• Entrades espectacles teatrals i d’oci 
• Excursions organitzades pels departaments de l’Ajuntament 
• Festes populars (tickets, entrades i altres) 
• Inscripcions activitats educatives i esportives (parcs infantils, curses de Nadal i altres) 
• Preus públics piscina coberta 
 
3.- PREUS PÚBLICS DEIXALLERIA MUNICIPAL 

 

TIPUS DE RESIDU PREU  

QUANTITAT ADMISSIBLE 
I NO SUBJECTA A PREU 

PÚBLIC 

Runes 32,47 €/Tn 
Max. 100Kg/setmana o 

3,000Kg/any 
Voluminosos 66,95 €/Tn 1tn/mes 
Fustes 66,95 €/Tn 1tn/trimestre 
Residu verd 66,95 €/Tn 1tn/mes 
Ferralla (metalls i electrodomèstics 
sense CFC) - No aplica 
Vidre (envasos)   No aplica 
Vidre (pla no recuperable) 263,82€/Tn 1tn/mes 
Paper/cartró - No aplica 
Plàstics - No aplica 
      

Residus especials     
      
Neumàtics 224,82€/Tn 4ut/semestre 
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TIPUS DE RESIDU PREU  

QUANTITAT ADMISSIBLE 
I NO SUBJECTA A PREU 

PÚBLIC 
Bateries 63,82€/Tn 2ut/mes 
Residus especials 384,82€/Tn 15Kg/trimestre 
Electrodomèstics amb CFC 63,82€/Tn 1ut/trimestre 
 

4.-PREUS PÚBLICS DE L'ENS AUTÒNOM SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIÓ. 
 Regiran les següents tarifes: 
 
    1.1- Falques publicitàries en general: 
           

- De 25 segons cadascuna   4,10 €  
- De 30 segons cadascuna         5,00 €  
- De 35 segons cadascuna            6,00 €  

       
    1.2-  Campanyes Especials: 
        
    Es consideren campanyes especials aquelles en les que es donin les següents 
circumstàncies de forma conjunta: 
 

a) Tindrà com a finalitat única el promocionar una determinada marca, empresa o 
nom comercial. 

b) La durada serà de 30 segons. 
c) El contracte tindrà una duració de sis mesos a un any. 

 
      Per cada falca ................................. 4,10 € 
     
    1.3- Emplaçament de falques: 
  
 En tot cas, l’emissora es reserva el dret de determinar la radiació de les falques 
dintre d'un espai horari de màxima audiència, en el cas que el client vulgui un horari en 
concret, la tarifa per passi s’incrementarà en un 10% 
 
    1.4- Producció de falques: 
 
- Gravació de les falques amb una veu interna/externa de 
l’emissora  22,50 € 
- Gravació de les falques amb dues veus interna/externa de 
l’emissora   

32,50 € 

 
    1.5- Patrocini d’espais o  Programes: 

 
a)  Patrocini d’espais o  Programes 
 
Amb radiació de la falca publicitària durant l’espai amb una falca de reforç al llarg del 

dia, preu mensual ...... 150,00 €  
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En el cas d'establir-se una exclusivitat de la publicitat durant l'emissió de l’espai en la 
corresponent hora, el preu s’incrementarà un 50%, excepte en espais informatius on no 
pot haver-hi exclusivitat. 
 
    1.6.- Patrocini de micro-espais informatius 
 
Amb radiació d’una menció a l’inici i una falca publicitària a la fi del micro-espai.............. 
150 €/mes. 
 
    1.7.- Falques a través d’agències o comercials autònoms: 
 

a) Regiran les tarifes contingudes en els números anteriors. 
b) S’abonarà en concepte de comissió a l’agència de publicitat i/o al comercial 

autònom un 10% de l’import total facturat un cop cobrat.  
 

Per resolució de la presidència es podran establir percentatges diferents per a 
contractes singulars de venda de publicitat  

 
  1.8.- Falques d’anuncis per paraules 
 
 En matèria de ofertes de treball...................... 3,30 € cada passi 

 La gravació de la falca serà gratuïta. 
 
    En matèria de pèrdues d’animals i objectes perduts seran gratuïtes. 
 
    1.9.- Publicitat a la web 
 
   Els preus dels anuncis a través del web es regiran pel temps en que l’anunci o 
baner aparegui allotjat en el web.....................50 € per un mes. 
 

El preu de la producció de l’anunci o baner serà a través de pressupost. 
 
1.10.- Produccions sonores 
 

Per la gravació i/o muntatge de diverses fonts de so.......20 €/hora 
 
 1.11- Normes Generals de Gestió: 
 
I)  Per a l’emissió de qualsevol tipus de publicitat a través de l'emissora municipal, serà 

necessària la signatura prèvia d'un contracte de publicitat. 
En el cas que la gestió sigui telemàtica, caldrà la confirmació del corresponent 
pressupost per part del client via correu electrònic. 

II)  En aquest contracte s’establirà la forma de les tarifes. En general el sistema de 
cobrament serà la domiciliació de les liquidacions que resultin del contracte, o  bé el 
seu ingrés directe, en metàl·lic, a l'Ens Autònom Municipal en el moment de la seva 
signatura. 

III) Les liquidacions de les tarifes es faran l’últim dia hàbil de cada mes, amb referència 
a les emissions del mes. 
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IV) La falta de pagament d’una liquidació per l’anunciant determinarà, ultra el cobrament 
per via de constrenyiment, la suspensió de l’emissió de la publicitat contractada. 

 
1.10.- Exempcions i Bonificacions: 

 
I)  La publicitat desenvolupada amb motiu de les campanyes electorals i altres de 

caràcter polític, s'atendrà a les disposicions legals vigents en cada moment. 
 
II)  La publicitat contractada serà objecte de l’aplicació d’una bonificació que implicarà 

l’emissió d’una falca gratuïta per cada falca facturada directament pel departament 
de publicitat de l’emissora. 

 
Aquesta bonificació s’aplicarà a partir d’un volum mínim de 30 falques mensuals 

contractades i una durada mínima de 2 mesos de contracte. 
 

III) La publicitat corresponent a les entitats sense ànim de lucre es regiran pel següent 
règim de reduccions sobre la tarifa: 

 
• Entitat/Assoc  sense ànim de lucre i figura en el Registre Municipal d'Entitats de 

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

de Lloret de Mar. Bonificació del 50% 
 
6.- VIGÈNCIA. 
 
 Les Ordenances Fiscals començaran a regir l’1 de gener de 2018, una vegada publicat 
el seu text íntegre en el B.O. de la província. 
 
 La reglamentació dels preus públics municipals, així com la seva quantia, començaran 
a regir l'1 de gener de 2018, excepte els delegats a la Junta de Govern que començaran 
a regir el dia després de l'acord d'aprovació, sempre que aquest sia posterior a la data 
d'1 de gener de 2018.  
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