
Tarifes taxis Lloret de Mar – Tarifes màximes autoritzades 

Tarifes interurbanes 2019
Tarifes autoritzades per als serveis interurbans de taxi, autoritzacions classe VT, el recorregut dels quals estigui comprès 
íntegrament dins en el territori de Catalunya, inclosos els impostos (Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre).

Els usuaris han de comunicar al Servei Territorial de Transports competent les irregularitats i les infraccions observades i 
aquestes podran ser consignades al llibre de reclamacions del vehicle.
The costumers have to inform the Transportation Department (Servei Territorial de Transports) about the 
irregularities and infractions that they have noticed, and these will be registered in the complaint book of the vehicle.

Tarifes urbanes 2019

T-2 Laborables de 08.00 a 20.00 h

Baixada de bandera 4,40 € Preu per km 1,40 € Hora d’espera 20,00 €

T-1 Laborables de 20.00 a 08.00 h i dissabtes i festius i festes locals (Sta. Cristina i St. Romà) de 00.00 a 24.00 h

Baixada de bandera 4,80 € Preu per km 1,50 € Hora d’espera 20,50 €

Suplements

Recollida a domicili 1,50 €
Equipatge (per maleta o paquet superior 
a 55x35x35 cm) 0,75 €

Per més de 4 passatgers amb vehicle de més
de 5 places i fins a 9 places amb el conductor 2,10 €Nuclis dispersos 3,30 €

Nits especials de 20.00 a 08.00 h (24/12 - 25/12) (31/12 - 01/01)  3,20 €

Per més de 4 passatgers amb vehicle de més de 5 places i fins a 9 places amb el conductor 3,10 €

T-6 Laborables de 08.00 a 20.00 h

Baixada de bandera 6,20 € Preu per km o fracció 0,70 € Hora d’espera 19,12 €

T-7 Laborables de 20.00 a 08.00 h i dissabtes i festius

Baixada de bandera 6,70 € Preu per km 0,75 € Hora d’espera 20,68 €

Suplements

Recollida a domicili 1,50 € Aeroport Entrada/sortida 3,10 €

Els usuaris han de comunicar a l’Ajuntament les irregularitats i les infraccions observades i aquestes podran 
ser consignades al llibre de reclamacions del vehicle.
The costumers have to inform the Town Council about the irregularities and the infractions that they have noticed, 
and these will be registered in the complaint book of the vehicle.

Mobilitat

Preu per fracció cada 15 minuts: 5,17 € / Mínim de percepció: 6,70 € 

Preu per fracció cada 15 minuts: 4,78 € / Mínim de percepció: 6,20 € 


