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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 33 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 (Pl. 

Pere Torrent, Costa Carbonell, Zona Esportiva i Pl. Drets Humans) i 
l'aparcament en superfície Sa Caleta 

 
1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les següents 
tarifes: 
 
 Del 01/07 al 15/09 Del 16/09 al 30/06 
D'1 a 60 minuts 0,0340 €/minut* Gratuït** 
De 61 a 180 min 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut 
De 181 a 720 min 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut 
De 721 a 1.440 min 0,0078 €/minut Gratuït** 
 
*Únicament a l'aparcament de la pl. dels Drets Humans, la primera hora serà gratuïta en el període del 01/07 al 
15/09, es refereix per vehicle i dia. 
**En aquest període, la gratuïtat es refereix per vehicle i dia en qualsevol aparcament municipal d'aquesta taula. 
 

En el període comprès entre el 01/07 i el 15/09, per estades superiors a 1.440 min., la 
tarifa serà de 20€ a la 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 l'u de juliol i el quinze de setembre, en els 
aparcaments de Sa Caleta i pl. Pere Torrent no s’admetrà cap tipus d'abonament, tret 
de l'anual en el cas de la pl. Pere Torrent. 
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Període: Tot l'any. (Sa Caleta en període d'obertura) 
Aparcament Vehicle Durada Horari (h) Abonament (€) 
Pl. Pere Torrent 
i Sa Caleta 
 

Turisme Setmanal 24h 45€ 
Quinzenal 24h 80€ 
Mensual 24h 140€ 

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

Anual (excepte 
Sa Caleta) 

24h 900€ 

Motocicleta 
(excepte Sa 
Caleta) 

Mensual 24h 30€ 
Anual 24h 240€ 

Zona Esport., 
CostaCarbonell, 
pl. Drets Hum. 
 

Turisme Setmanal 24h 15€ 
Quinzenal 24h 25€ 
Mensual 24h 50€ 

Nocturn: 20h a 9h* de 
dilluns a divendr. Caps 
de setmana i festius 
24h. 

25€ 

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

30€ 

Anual 24h 540€ 
Motocicleta 
 

Mensual 24h 30€ 
Anual 24h 240€ 

*S'haurà de pagar la fracció de temps segons escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa 
 

Als estacionaments de la Plaça Pere Torrent i Sa Caleta no s’admetran abonaments pel 
període del 01/07 al 15/09 
 

3.- Cànons  
 
Cànon per  a la concessió d’una plaça d'aparcament Costa Carbonell i 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 

 
 
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 
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B) Aparcament de superfície (Can Lloranes, Avda. Alegries,  Avda. Vila de 
Tossa o barri Pescadors i altres) 

 
1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les següents 
tarifes: 
 
 Turismes Autobusos i camions 
 Del 01/07 al 15/09 16/09 al 30/06  

D'1 a 60 minuts 0,032 €/min gratuït* gratuït* 
De 61 a 180 min 0,026 €/min 0,026 €/min 0,0310 €/min 
De 181 a 720 min 0,020 €/min 0,020 €/min 0,0275 €/min 
De 721 a 1.440 min 0,006 €/min 0,006 €/min 0,0135 €/min 

*La gratuïtat és refereix per vehicle i dia en qualsevol aparcament municipal d'aquesta taula. 

 
Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 
1.440 min., la tarifa serà de 15 € a la que s'afegirà la fracció de temps que superi 
aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 15€ cada 1440 
minuts . 
 
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 min., 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 minuts 
 
2.- Abonaments (en el període d’obertura de cadascun dels aparcaments) 
 
Aparcament Vehicle Durada Horari (h) Preu (€) 
Avda. Vila de 
Tossa (barri 
Pescadors), 
Avda. Les 
Alegries, Can 
Lloranes i altres  

Turismes 
(excepte 
Avda. Les 
Alegries) 

Setmanal 24h 50€ 
Quinzenal 24h 100€ 
Mensual(excepte 
Can Lloranes) 

24h 140€ 
Nocturn: 20h a 9h* de 
dilluns a divendres. Caps 
de setmana i festius 24h. 

50€ 

Diürn: 7h a 20h* de 
dilluns a divendres. Caps 
de setmana i festius 24h. 

50€ 

Anual(excepte Can 
Lloranes) 

24h 600€ 

Autobusos 
(excepte Can 
Lloranes) 

Setmanal 24h 75€ 
Mensual 24h 175€ 
Trimestral 24h 350€ 
Semestral 24h 500€ 
Anual 24h 750€ 

*S'haurà de pagar la fracció de temps segons escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa 
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C) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques 
(parquímetres) 

 
Tarifa General (Segons  la zonificació que aprovi la JGL) 
 

Període entre 01/07 al 15/09 

Zones Horari Temps límit Import 
A.- De rotació: 
• Pg. Agustí Font 
• Pg. Verdaguer 
• Pg. Camprodon i Arrieta 

De 8h a 0h D'1 a 120 min. 0,032 €/min. 

B.- Zona turística: 
• c/ Mestres 
• Can Saragossa 

De 8h a 0h D'1 a 1.440 min. 0,017 €/min. 

C.- Fenals: 
• Pg. Ferran Agulló 
• c/ Puerto Rico 

De 10h a 18h D’1 a 240 min. 0,032 €/min. 

D.- Canyelles: Platja De 10h a 18h D’1 a 240 min. 0,032 €/min. 
 

• En el període de 16/9 al 30/6, únicament restarà en funcionament la zona de 
rotació A. L’horari de la mateixa en aquest període serà de 8h a 13 hores i de 
16h a 20h. 

 
• A les zona B de c/ Mestres i Can Saragossa, s’estableix un preu reduït màxim 

diari de 10€. 
 
Per els següents casos es preveu l'anul·lació de les denúncies a les màquines de 
pagament: 
 

• Si no ha sobrepassat el temps d’estacionament en més de 30 minuts, es podrà 
anul·lar la sanció obtenint un tiquet d'excés de 4€ . 

• En el cas d’estacionament sense tiquet, fins a 1h 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 8€. 

 
D) 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. 

 



Ajuntament de Lloret de Mar 
Ordenances Fiscals 2015 

 179 

2. Els llocs d’aparcament del soterrani de la planta primera abonaran una tarifa de 
conservació i manteniment de les instal·lacions de 7,50 €/mes.  

 
ARTICLE 8.- Normes de gestió  

 
1)  Les places d'aparcament en concessió administrativa, abonaran una tarifa de 

conservació i manteniment de les instal·lacions de 7,50 €/mes.  
 
2)  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.     

 
3)  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.     

 
4)  Per als aparcaments municipals on tècnicament sigui possible, es podrà comprar 

anticipadament hores d’estacionament mitjançant targetes de prepagament de 50h, 
100h i 200h, pel període comprès entre el 16/09 i el 30/06, al preu total de 75€, 
125€ i 200€ respectivament. 

 
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 2015 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 
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	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 134 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, els béns rústics de les Cooperatives Agràries i d'Explotació...
	4. Els subjectes passius de l'impost, que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, gaudiran d'una bonificació de 60 € de la quota íntegra de l'impost, quan concorrin les circumstàncies següents:
	ARTICLE 12.- Meritament.-
	L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
	ARTICLE 13.- Període impositiu.-
	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 ...
	ARTICLE 15.- Liquidació, recaptació i inspecció.-
	ARTICLE 18.- Remissió normativa.-
	Disposició Final.-
	ORDENANÇA FISCAL Núm. 3.
	UIMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
	Naturalesa i fet imposable
	Import net de la xifra de negocis (euros)      coeficient
	ORDENANÇA FISCAL Núm. 4
	UIMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
	ARTICLE 1.- Fonament legal.-
	ARTICLE 2.- Fet imposable.-
	ARTICLE  3.- No subjecció.-
	ARTICLE 4.- Subjectes passius.-
	ARTICLE 5.- Exempcions, reduccions i bonificacions.-
	ARTICLE 6.- Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota.-
	ARTICLE 7.- Meritament.-
	ARTICLE 8.- Període impositiu.-
	ARTICLE 9.- Gestió.-
	ARTICLE 10.- Infraccions i sancions.-
	ARTICLE 11.- Remissió normativa.-
	Disposició Transitòria.-
	Disposició general
	Bonificacions
	Regles per a la determinació del percentatge
	Comprovació i investigació

	EXPEDIENT
	ANY:
	SUBJECTE PASSIU:
	D.N.I:
	SOL.LICITANT:
	ADQUIRENT:
	DADES TRANSMISIÓ:
	ORDENANÇA FISCAL Núm. 6
	UIMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
	Disposició general
	Període impositiu
	Disposició final
	2- SUBJECTE PASSIU.-
	3- FET IMPOSABLE.-
	4- BASE IMPOSABLE PROVISIONAL.-
	5- QUOTA A INGRESSAR.-
	1) Subjecte actiu  : Ajuntament al  que s'ha de  pagar l'impost i dades d’on s'ha d'efectuar la transferència de la quota a ingressar.
	2) Subjecte passiu.- Són subjectes passius les persones físiques o les jurídiques o els  ens a què  es refereix l'article  33 de la  Llei General Tributària següents:
	AUTOLIQUIDACIO Núm.   /
	3- FET IMPOSABLE.-
	4- BASE IMPOSABLE PROVISIONAL.-
	5- QUOTA A INGRESSAR.-
	ORDENANÇA FISCAL Núm. 7
	UCONTRIBUCIONS ESPECIALS
	CAPÍTOL I.- FONAMENT LEGAL.
	Article 1.- Fonament legal.-
	CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE
	ARTICLE 2.- Fet imposable.-
	ARTICLE 3.- Consideració d'obres i serveis.-
	ARTICLE 4.- Obres i serveis determinants del fet imposable.
	CAPÍTOL III.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
	ARTICLE 5.- Exempcions i bonificacions.-
	CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS
	ARTICLE 6.- Consideració de subjectes passius.-
	ARTICLE 7.- Contribuents.-
	CAPÍTOL V.- BASE IMPOSABLE
	ARTICLE 8.- Base imposable.-
	ARTICLE 9.- Determinació de la base imposable.-
	CAPÍTOL VI.- QUOTA TRIBUTÀRIA
	ARTICLE 10.- Bases de repartiment.-
	ARTICLE 11.- Altres bases de repartiment.-
	CAPÍTOL VII.- MERITACIÓ
	ARTICLE 12.- Meritació.-
	CAPÍTOL VIII.- FRANCCIONAMENTS I AJORNAMENTS.
	ARTICLE 13.- Fraccionament i ajornament de les quotes.-
	CAPITOL IX.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ.
	ARTICLE 14.- Imposició.-
	ARTICLE 15.- Ordenació.-
	ARTICLE 16.- Col laboració amb altres ens locals.-
	ARTICLE 17.- Delegació d'atribucions.-
	CAPÍTOL X .-COL.LABORACIÓ CIUTADANA
	ARTICLE 18.- Col laboració per iniciativa ciutadana.-
	ARTICLE 19.- Col laboració en iniciativa municipal.-
	CAPÍTOL XI - RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
	ARTICLE 20.- Recaptació.-
	ARTICLE 21.- Infraccions i sanciones.-
	CAPÍTOL XII - REMISSIÓ NORMATIVA
	ARTICLE 22.- Remissió normativa.-
	Disposició Final
	ORDENANÇA FISCAL Núm. 8
	UTAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS
	ARTICLE 1.- FONAMENT LEGAL
	ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE
	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 reg...
	ARTICLE 3.- NO SUBJECCIÓ
	ARTICLE 4.- SUBJECTE PASSIU
	ARTICLE 5.- RESPONSABLES TRIBUTARIS
	ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
	ARTICLE 7.- BASE IMPOSABLE
	ARTICLE 8.- QUOTA
	II .- Certificacions
	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 l...
	ARTICLE 9.- MERITACIÓ
	ARTICLE  10.- GESTIÓ
	ARTICLE 11.- PAGAMENT
	ARTICLE. 12.- INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
	ARTICLE. 13.- INFRACCIONS I SANCIONS
	ARTICLE 14.- VIGÈNCIA
	A N N E X
	CNAE 2009
	ORDENANÇA FISCAL NUM. 9
	ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa
	ARTICLE 2.- Fet imposable
	ARTICLE 3.- Subjectes passius
	ARTICLE 4.- Responsables
	ARTICLE 5.- Exempcions
	ARTICLE 6.- Base imposable i quota tributària
	8. La tarifa pel servei del Centre de Tractament de Residus (CTR) serà de 64,35 €/ tona, que inclourà el cànon de l’Agència de Residus de Catalunya de 7,45 €/tona, en base a 52.342,23 tones de la fracció de rebuig (per un tipus impositiu de 15,8 €/ton...
	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
	ARTICLE 8.- Declaració i ingrés
	ARTICLE 9.- Inspecció i recaptació
	ARTICLE 10.- Infraccions i sancions
	Disposició final
	ORDENANÇA FISCAL NUM. 10
	UTAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
	ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa
	ARTICLE 2.- Fet imposable
	ARTICLE 3.- Subjecte passiu
	ARTICLE 4.- Responsables
	ARTICLE 5.- Exempcions
	ARTICLE 6.- Quota tributària
	ARTICLE 7.- Meritament
	ARTICLE 8.- Gestió, recaptació i inspecció
	ARTICLE 9.- Infraccions i sancions
	Disposició Addicional
	Disposició final
	ORDENANÇA FISCAL NUM. 11
	UTAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
	ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa
	ARTICLE 2.- Fet imposable
	ARTICLE 3.- Subjecte passiu
	ARTICLE 4.- Responsables
	ARTICLE 5.- Base imposable i quota tributària
	T A R I F A

	B)  AUTORITZACIÓ PER LA A CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
	1.
	ARTICLE 6.- Exempcions i bonificacions
	ARTICLE 7.- Meritació
	ARTICLE 8.- Declaració, liquidació i ingrés
	ARTICLE 9.- Inspecció i recaptació
	ARTICLE 10.- Infraccions i sancions
	Disposició final
	ORDENANÇA FISCAL NUM. 12
	UTAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICAU
	ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa
	ARTICLE 2.- Fet imposable
	ARTICLE 3.- Subjecte passiu
	ARTICLE 4.- Exempcions
	ARTICLE 5.- Tarifes
	ARTICLE 6.- Normes de gestió i recaptació
	ARTICLE 7.- Inspecció i recaptació
	ARTICLE 8.- Infraccions i sancions
	Disposició final
	ORDENANÇA FISCAL NUM. 13
	UTAXA PER AL SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D'AIGUA
	FONAMENT LEGAL I OBJECTE
	ARTICLE 1
	ARTICLE 2
	ARTICLE 3
	OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
	ARTICLE 4
	L'obligació de contribuir neix des  que s'inicia la prestació del servei.
	ARTICLE 5
	ARTICLE 6
	AIGUA  NO APTE PEL CONSUM HUMÀ

	ARTICLE 7 .-U Ingressos no Tarifaris
	DRETS DE CONNEXIÓ, COL LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS

	ADMINISTRACIÓ O COBRAMENT
	ARTICLE 8
	ARTICLE 9
	PARTIDES FALLIDES
	ARTICLE 10
	INFRACCIONS I SANCIONS
	ARTICLE 11
	DISPOSICIÓ FINAL
	ORDENANÇA FISCAL NUM. 14
	TAXA  PER SERVEIS RELATIUS A  LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA
	ARTICLE 1 . DISPOSICIÓ GENERAL
	ARTICLE 2 . FET IMPOSABLE
	ARTICLE 3 . SUBJECTES PASSIUS
	ARTICLE 4 . EXEMPCIONS
	ARTICLE 5 . QUOTA
	ARTICLE 6 . ACREDITAMENT

	ARTICLE 7 . NORMES DE GESTIÓ
	ARTICLE 8 . RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
	Es regularan per disposicions contingudes a l’Ordenança fiscal general.
	ARTICLE 9 . APROVACIÓ I VIGÈNCIA.
	ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
	TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
	NATURALESA DE L’EXACCIÓ.
	NAIXEMENT DE L’OBLIGACIO DE CONTRIBUIR.
	PERSONES OBLIGADES AL PAGAMENT.
	TARIFES
	APROVACIÓ.
	ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
	TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS
	ARTICLE  1. Disposició general.
	ARTICLE 4. Exempcions i bonificacions.
	En cap cas s’admetran bonificacions i exempcions  que no estiguin regulades per Llei.
	ARTICLE 5. Bases i Tarifes.
	ARTICLE 6. Normes de gestió i recaptació.
	ARTICLE 7. Infraccions i sancions.
	S’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General.
	ARTICLE 8.  Vigència.
	ANNEX
	ORDENANÇA FISCAL NÚM.17
	TAXA PER SERVEIS EN EL MERCAT MUNICIPAL
	Art l.- Disposicions generals.
	ARTICLE 2.-. Fet imposable.
	ARTICLE 3.-. Subjectes passius.
	ARTICLE 4.-. Exempcions i bonificacions.
	ARTICLE 5.-. Base.
	ARTICLE 6.-. Tarifes.
	ARTICLE 7.-. Naixement de l’obligació de contribuir.
	ARTICLE 8.-Gestió, liquidació i recaptació.
	ARTICLE 10.-. Infraccions i sancions.
	ARTICLE 11.-  Vigència.
	TARIFES
	ORDENANÇA FISCAL NÚM.  18
	ARTICLE 1. Fonament i naturalesa.
	ARTICLE 2. Fet imposable.
	ARTICLE 3. Subjectes passius.
	ARTICLE 4. Quota tributària.
	ARTICLE 5. Meritament.
	ARTICLE 6. Pagament.
	ARTICLE 7. Infraccions i sancions.
	Disposició final.
	Diligència.
	ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
	Disposició general
	ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
	TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTAL LACIONS MUNICIPALS
	Article 1.
	Article 2. Fet imposable.
	Article 3. Subjectes passius.
	Article 4. Quota tributària.
	Article 5. Meritament.
	Article 6.-. Pagament.
	Article 7.-. Infraccions i sancions.
	Disposició final.
	Diligència.
	ANNEX  TARIFES
	Article 1.  Concepte
	Article 2.  Obligats al pagament
	Article 3.  Quantia
	Article 4.  Obligació de pagament
	Article 5. Gestió
	Disposició final
	T A R I F A
	Norma 1.- Taules , cadires, tribunes i cadafals.
	Norma  2.- Llocs de venda en el mercat setmanal.
	S'aplicarà al valor de l'aprofitament mitjà un coeficient corrector igual a 1.
	Norma 3.- Instal lacions no fixes d'espectacles o atraccions
	Norma 4.- Altres activitats comercials, industrials o de serveis.
	Norma 5.- Mercaderies, material, runes i altres elements.
	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
	L'ocupació s'entendrà autoritzada automàticament d'any en any
	Apartat B) APROFITAMENT DE LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.
	Norma 1.- Mostres comercials.
	Norma 2.- Balcons, tribunes i tendals, terrasses i miradors.
	Norma  3.- Marquesines
	L'ocupació s'entendrà autoritzada automàticament d'any en any.
	Apartat D)  QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA
	Apartat B)  DIPÒSITS I APARELLS DISTRIBUÏDORS DE COMBUSTIBLE
	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...
	ARTICLE 2.- Fet imposable
	A) Edificis o instal lacions municipals habilitades per l’estacionament (Pl. Pere Torrent, Costa Carbonell, Zona Esportiva i Pl. Drets Humans) i l'aparcament en superfície Sa Caleta
	*Únicament a l'aparcament de la pl. dels Drets Humans, la primera hora serà gratuïta en el període del 01/07 al 15/09, es refereix per vehicle i dia.
	**En aquest període, la gratuïtat es refereix per vehicle i dia en qualsevol aparcament municipal d'aquesta taula.
	En el període comprès entre el 01/07 i el 15/09, per estades superiors a 1.440 min., la tarifa serà de 20€ a la 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 l'u de juliol i el quinze de setembre, en els aparcaments de Sa Caleta i pl. Pere Torrent no s’admetrà cap tipus d'abonament, tr...
	Període: Tot l'any. (Sa Caleta en període d'obertura)
	Cànon per  a la concessió d’una plaça d’aparcament a la Zona Esportiva:
	B) Aparcament de superfície (Can Lloranes, Avda. Alegries,  Avda. Vila de Tossa o barri Pescadors i altres)
	*La gratuïtat és refereix per vehicle i dia en qualsevol aparcament municipal d'aquesta taula.
	Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 1.440 min., la tarifa serà de 15 € a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 15€ cada 1440 mi...
	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 min., la tarifa serà de 25 € a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams ...
	2.- Abonaments (en el període d’obertura de cadascun dels aparcaments)
	C)  Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques (parquímetres)
	D) Aparcament del mercat municipal.
	ARTICLE 10.- Aprovació i vigència
	Article 1.- Fonament legal.
	Article 2.-Concepte
	Article 3.-Naixement de l’obligació
	Article 4.-Obligats al pagament
	Article 5. Dipòsit previ
	Article 6.-Quanties
	Article 7.-Creació i modificació
	Article 8.-Gestió
	Article 9.-Constrenyiment
	Article 10.-Devolució
	Article 11.-Règim supletori
	Article 12.- Vigència dels preus públics.
	Article 13.- Publicitat dels preus públics.
	ANNEX
	Per cada falca ................................. 4,10 €

	En matèria de ofertes de treball...................... 3,30 € cada passi

