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ORDENANÇA FISCAL NUM. 24 

 

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’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. ACREDITACIÓ 

 
    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) Aparcament en superfície de Sa Caleta. 
 

Es delega a la Junta de Govern Local el període de funcionament. 
 

 Sa Caleta Acord JGL 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 

 

S’estableix un preu màxim diari de 24,00 €. Posteriorment s'afegirà la fracció de 

temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents. 

 
B) Aparcament Pere Torrent, aparcament Estació d’Autobusos i d’altres que 

es puguin incorporar amb les mateixes característiques. 
 
1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes: 

 
 

 
 
 

 
 

 

Pl. Pere Torrent i Estació 

d’Autobusos 

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 
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S’estableix un preu màxim diari de 24,00 €. Posteriorment s'afegirà la fracció de 

temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents. 

 

2.- Els abonaments que es preveuen a continuació seran d'aplicació 

en els períodes indicats en cada cas. Durant el període comprès entre 

el 01/07 i el 31/08, als aparcaments de Pere Torrent i Estació d’Autobusos, 

no s’admetrà cap tipus d'abonament tret de les modalitats anuals 

existents a 30/06. De manera excepcional, quan les places reservades 

per abonaments tinguin disponibilitat, l’Ajuntament podrà autoritzar 

abonaments en aquestes dates respectant l’ordre de sol·licitud dels 

interessats. 

 

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. 
 

C) 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 
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De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 

 

S’estableix un preu màxim diari de 24,00 €. Posteriorment 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. 

 

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 € 75,00 € 

Anual 

24h 450,00 € 

Diürn* 350,00 € 

Nocturn** 350,00 € 

Motocicle
ta 

Mensual 24h   30,00 € 

Anual 24h 240,00 € 

 

Els abonaments diürns i nocturns seran de 24 hores (sense cost addicional) els caps 
de setmana i festius. 
 

*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. 

 
L’horari de divendres de l’abonament diürn serà de les 7:00 h a les 0:00 h. 
 

D) Aparcament de la pl. Drets Humans (no admet rotació). 
 

Per els abonaments 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 € 

 
No es permetrà l’ocupació de les places de l’aparcament per cap element diferent 

del vehicle, ni l’estacionament de 2 vehicles en una mateixa plaça sense autorització 
expressa municipal. 

 
E) Aparcament de superfície (Vila de Tossa, Fenals i d’altres que es puguin 
incorporar de les mateixes característiques 
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A l’aparcament de Vila de Tossa únicament es podran estacionar turismes i furgonetes 

fins a 3.500 kg. de MMA i autobusos. 
 

1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les següents 
tarifes: 

 

 
Vila de Tossa, Fenals 

(durant període 
d’obertura) 

i altres de nova 
implantació 

Turismes  
Autobusos i camions 

(excepte Vila de 

Tossa) 

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 

 

    S’estableix un preu màxim diari de 24,00 €. Posteriorment s'afegirà la fracció de 
temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents. 
 

    Per autobusos i camions (excepte Vila de Tossa), en les zones prèviament 
autoritzades, per estades superiors a 24 hores la tarifa serà de 25 ,00€ per cada dia 

complet i posteriorment s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons 
els trams corresponents. 
 

    Es delega a la Junta de Govern Local el període de funcionament de l’aparcament 
de Fenals i d’altres de les mateixes característiques que es puguin incorporar. 

 
2.- Abonaments (Tot l'any) 
 

Aparcament Vehicle Durada Horari Preu  

Vila de Tossa, 
Fenals i altres que 
es puguin 

incorporar  de les  
mate ixes  

carac teríst iques 

Turismes  Setmanal 24h 50,00 
€  

Mensual  24h 120,00 
€  

Nocturn: 
20h a 9h 

50,00 
€ 

Diürn: 7h 

a 20h 

50,00 

€ 

Autobusos (els 

abonaments anuals 
correspondran al 

període d’obertura) 

Setmanal 24h 75,00 

€  

Mensual 24h 175,00 

€ 

Trimestral 24h 350,00 

€ 
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Semestral (a 
Vila de Tossa 
únicament 

octubre-març) 

24h 500,00 
€ 

Anual (excepte 

Vila de Tossa) 

24h 750,00 

€ 

 

Els abonaments diürns i nocturns seran en l’horari previst de dilluns a diumenge. 
 

    Els abonaments anuals de l’aparcament de Fenals només seran vàlids durant el 
període d’obertura de l’aparcament (segons acord de JGL). 
 

F) Aparcament de superfície Can Lloranes i d’altres que es puguin incorporar 
amb les mateixes característiques 

 
Es delega a la Junta de Govern Local el període de funcionament 
 

1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes: 
 

Can Lloranes o d’altres Segons JGL  Resta de l’any 

Tram únic 0,0360 €/minut Gratuït 

 
Per turismes i estades inferiors a 12 hores s’estableix una tarifa màxima de 10,00 €. 
Per estades superiors a 24 hores la tarifa serà de 15,00 €. Per cada tram de 12 hores 

o dia complet, posteriorment s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada 
segons el temps corresponent. 

 

2.- Abonaments (durant període d’obertura): 

 

Aparcament Durada Horari Preu  

Can Lloranes o d’altres Setmanal 24h 75,00 €  

Mensual  24h 120,00 €  

 
G) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques 

(Zona Blava). 
 

    Es delega a la Junta de Govern Local la delimitació a les vies públiques de les 
diferents zones blaves, els períodes de funcionament i els horaris. 
 

1.- TARIFA A:  Tarifa General   
  

Zones Import (€/minut) 

A.-Zones de rotació: 0,032 
 B.-Zones turístiques: 

 
0,017 

 C.- Zones de platja: 0,032 
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    Els justificants de compra de temps únicament seran vàlids a la zona on s’hagin 
adquirit. 

 
    A qualsevol zona i qualsevol mitjà de pagament el temps mínim que es podrà 
adquirir serà el que correspongui a un pagament de 0,20€. 

 
A les zones B i C s’estableix en el seu període de funcionament un preu reduït màxim 

diari de 10€ que permetrà l’estacionament des del moment d’obtenció del tiquet fins 
l’horari d’inici de pagament del dia següent. 

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

 
 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€. 

2.- TARIFA B:  Tarifa Especial per adquisició de temps als parquímetres  
 
a) Per als titulars dels distintius d’aparcaments a les zones verdes, es fixa una quota 

tributària del 25% 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, o de 10,00 € fins a 120’. 

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. 

 

H) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques 

(Zona Verda). 

 

Es delega a la Junta de Govern Local la delimitació a les vies públiques de les zones 

verdes, el tipus, els períodes de funcionament i els horaris. 

La taxa per l’obtenció del distintiu per a els vehicles que tributen l’Impost de Vehicles 

de Tracció Mecànica (IVTM) a Lloret de Mar i els/les titulars dels quals estiguin 

empadronats/des al municipi serà de 5 €/any. Aquests/es rebran el distintiu específic 

que permetrà l’estacionament en aquestes zones regulades segons les condicions 

que estableix l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de Lloret de Mar al 

seu domicili. 
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Aquesta taxa s’inclourà en el calendari fiscal de cada any. Totes les persones que 

hagin rebut que hagin rebut el distintiu tindran fins el 28 de febrer per refusar-lo si 

així ho desitgen a través del registre de l’Ajuntament. De no fer-ho s’emetrà el rebut 

corresponent de manera automàtica. 

 

Per les persones empadronades titulars d’un contracte de lloguer, rènting, lísing o 

similar de vehicles, s’estableix una tarifa de  30,00 € per a l’obtenció del distintiu 

específic. 

 

Per aquelles persones no empadronades que tributen l’Impost de Béns Immobles 

(IBI) a Lloret de Mar s’estableix una tarifa de 60,00 € per a l’obtenció del distintiu 

específic. 

 

Per aquelles persones titulars d’una activitat econòmica i amb centre de treball a 

Lloret de Mar, s’estableix una tarifa de 60,00 € per l’obtenció del distintiu. 

 

Aquests supòsits hauran de fer la sol·licitud explícita del distintiu. 

 

1.- Tarifa general de zones verdes amb opció de pagament: 

 

Per a les zones verdes on puguin estacionar vehicles sense distintiu, previ pagament, 

s’estableixen les següents tarifes: 

 

Zona verda Import (€/minut) 

Tram únic 0,032 

 

I) 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. 

 

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 

 

 

J) Places municipals d’aparcament al Gran Casino Costa Brava 

 

Pels abonaments s’aplicaran les següents tarifes: 
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Vehicle Durada Horari Taxa 

Turisme Anual  24 h 450,00 € 

 

No es permetrà l’ocupació de les places de l’aparcament per cap element diferent del 

vehicle, ni l’estacionament de 2 vehicles en una mateixa plaça. 

 

Article 8. NORMES DE GESTIÓ 

 
1)  Les taxes seran cobrades en els períodes quan s’apliqui la tarifa horària, en el 

propi aparcament, mitjançant l’aplicació del procediments tècnics o humans 
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 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 tots els aparcaments es distribuirà el nombre total de places entre les 

categories d’abonats, de les diferents durades, i de rotació, deixant a criteri 

discrecional de l’Ajuntament aquesta distribució. 

5) 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. 
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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 el 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. 

 
6) Les dates de temporada alta que afecten els períodes d’inici de funcionament de 

la Zona Blava 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. 
 

7) En el cas dels abonats anuals les quotes tributàries preveuen que la naturalesa 
material de la taxa exigeix l’acreditació periòdica, 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. 

8) En tots els tipus d’abonament  no hi haurà dret a devolució en cas de no fer-ne 

ús abans d’exhaurir-se el període de gaudiment de l’abonament. 

9) En cap cas hi haurà dret a devolució per imports inferiors a 6€. 

10) Per a les persones físiques empadronades al terme municipal (o en cas de 

necessitat de renovació del mateix amb el padró vigent) o persones jurídiques 

amb domicili social al terme municipal, per a un vehicle de la seva titularitat que 

estigui al corrent del pagament de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

del municipi en data de final del trimestre immediatament anterior, o un vehicle 

conduït per aquestes persones amb contracte de lloguer, rènting o similar, 

sempre que s’acrediti que el contracte esmentat té una durada superior a 6 

mesos, de les tarifes dels apartats A,B,C, D i E, es fixa la gratuïtat per a la primera 

hora del dia en qualsevol dels aparcaments dels apartats indicats (només 1 hora 

per dia) i una reducció de la quota tributària del 75%  per les següents hores. 

S’entenen dates de final de trimestre les següents: 31 de març, 30 de juny, 30 

de setembre i 31 de desembre. 

 

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 
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La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 

de la Província del seu text, el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 

 
 
 

 
 

Modificació parcial Data de 

l’acord 

Publicació 

definitiva 
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modificació 

Modificació de l’article 2on,  

apartat 3; art.6, títol; Art.7; art 

8, apartats 1 i 4 a 9 
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