
Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2016 

 157

 
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) de la Llei  39/1988 de 28 de 
desembre, 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 de la Llei 39/1989 de 28 de Desembre. 
 
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 2009 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 €  


