
Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2016 

 1

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. 
 
 
 
ARTICLE 5.- Exempcions  
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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. 
 
1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes: 
  
 Sa Caleta 01/01 al 13/03 i del 12/09

al 31/12 
14/03 al 30/06 01/07 al 11/09 

D' 1 a 60 min. Gratuït Gratuït 0,0340 €/minut 
De 61 a 360 min. 0,017 €/minut 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut 
De 361 a 720 min. 0,010 €/minut 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut 
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut 
 
En el període comprès entre el 14/03 i el 11/09, per estades superiors a 1.440', la 
tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 20€, a l  que s'afegirà la fracció de temps 
que superi aquesta estada segons els trams corresponents. 
 
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 01/01 al 30/06 i el 12/09 al 31/12 serà 
per vehicle i dia. 
 
2.- Abonaments. Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els 
períodes indicats en cada cas. Durant el període comprès entre 01/07 i el 31/08, 
a l'aparcament de Sa Caleta no s’admetrà cap tipus d'abonament, i per aquest motiu 
no s'admetran abonaments anuals en aquest aparcament. 
 
 Període: Tot l'any excepte de l'1/07 al 31/08 inclosos 
Vehicle Durada Horari(h) Taxa(€) 

01/01 - 
13/03 
01/09 - 
31/12 

Taxa(€) 
14/03 - 30/06 

Turisme Setmanal 24h 30€ 55€ 
Mensual 24h 24h 50€ 120€ 
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Mensual diürn* 7h a 21h 30€ 45€ 
Mensual 
nocturn* 

20h a 9h 30€ 45€ 

*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. 
 
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 Del 01/07 al 11/09  Del 12/09 al 30/06 
D'1 a 60 min. 0,0340 €/minut Gratuït 
De 61 a 360 min. 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut 
De 361 a 720 min. 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut 
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut 
 
No s’admetran abonaments pel període del 01/07 al 31/08, ambdós inclosos. 
 
Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 20€, al 
que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams 
corresponents. 
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i dia. 
 
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. 
 
Període: Tot l'any excepte de l'1/07 al 31/08 
Vehicle Durada Horari (h) Taxa(€) 
Turisme Setmanal 24h 55€ 

Mensual 24h 120€ 
Diürn: 7h a 21h* 45€ 
Nocturn: 20h a 9h* 45€ 

Anual(admet 
fraccionament 
trimestral) 

24h 900€ 
Diürn: 7h a 21h* 540€ 
Nocturn: 20h a 9h* 540€ 

Motocicleta Mensual 24h 30€ 
Anual 24h 240€ 

*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: 
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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 Del 01/07 al 11/09  Del 12/09 al 30/06 
D'1 a 60 min. 0,0340 €/minut Gratuït 
De 61 a 360 min. 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut 
De 361 a 720 min. 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut 
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 0,0078 €/minut 
 
Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 20€ a la 
que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams 
corresponents. 
 
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i dia. 
 
2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes indicats 
en cada cas. 
 
Període: Tot l'any 
Vehicle Durada Horari (h) Taxa(€) 

01/09-
30/06 

Taxa(€) 
01/07-
31/08 

Turisme Setmanal 24h 30€ 35€ 
Mensual 24h 50€ 50€ 

Diürn: 7h a 21h* només de
dilluns a divendres 

45€ 45€ 

Nocturn: 20h a 9h* només de
dilluns a divendres 

45€ 45€ 

Anual 24h 540€ 
Diürn: 7h a 21h* de dilluns a
divendres**. Caps de setmana i
festius 24h 

420€ 

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

420€ 

Motocicleta Mensual 24h 30€ 
Anual 24h 240€ 

*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. 
**En l'abonament diürn els divendres l'horari és de les 7h a les 0h. 
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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: 
 
Període: Tot l'any 
Vehicle Durada Horari (h) Taxa(€) 
Turisme Mensual 24h  50€ 

Anual 24h  540€ 
Motocicleta Mensual 24h 30€ 

Anual 24h 240€ 
 
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: 
 
 Turismes Autobusos i camions 

Del 01/07 al 11/09 12/09 al 30/06 Tot l'any 
D'1 a 60 minuts 0,0340 €/minut Gratuït  gratuït 
De 61 a 360 min. 0,0340 €/minut 0,0340 €/minut 0,0310 €/min 
De 360 a 720 min. 0,0275 €/minut 0,0275 €/minut 0,0275 €/min 
De 721 a 1.440 min. 0,0078 €/minut 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 20€ a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta 
estada segons els trams corresponents, amb un límit de 20€ cada 1440'.  
 
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'. 
 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2016 

 6

2.- Abonaments (Tot l'any excepte Can Lloranes que obrirà del 15/07 al 21/08) 
 

Aparcament Vehicle Durada Horari (h) Preu(€) 
Avda. Vila de 
Tossa (barri 
Pescadors), 
Can 
Lloranes i 
altres 
aparcaments 
de superfície 
de nova 
creació 

Turismes Setmanal 24h 50€ 
Mensual(excepte 
Can Lloranes) 

24h 120€ 
Nocturn: 20h a 
9h* de dilluns 
a divendres 

50€ 

Diürn: 7h a 
20h* de dilluns 
a divendres 

50€ 

   
Autobusos 
(excepte Can 
Lloranes) 

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

 
F) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques 
(parquímetres). 
 
     Tarifa General per adquisició de temps als parquímetres  

Període entre 01/07 a l'11/09, els set dies de la setmana 
Zones Horari Temps límit Import  
A.- Zones de rotació: 
 Pg. Agustí Font 
 Pg. Verdaguer 
 Pg. Camprodon i Arrieta 

De 8h a 0h D'1 a 180 min. 0,032 €/min 

B.- Zones turístiques: 
 c/ Mestres 
 Can Saragossa 
 c/ J. Tarradellas i F. Macià 

De 8h a 0h D'1 a 960 min. 0,017 €/min 

C.- Zones de platja: 
 Pg. Ferran Agulló 
 c/ Puerto Rico 
 Canyelles 

De 10h a 18h D’1 a 480 min. 0,032 €/min 

 
En el període de l'1/01 al 30/06 i del 12/09 al 31/12, únicament restarà en 
funcionament la zona de rotació A. L’horari de la mateixa en aquest període serà de 
9h a 14h i de 16h a 19h els set dies de la setmana. 
 
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€. 
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A les zones B i C de c/ Mestres, Can Saragossa, c/ Josep Tarradellas i c/ Francesc Macià, 
pg. Ferran Agulló, c/ Puerto Rico i platja de Canyelles, 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: 
 
 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€. 

 
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 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 8,00 €/mes. 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2016 

 8

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. 

5) Els aparcaments municipals que admetin reserves "online", incrementaran un 24% 
la taxa prevista en aquesta ordenança en concepte de reserva i despeses de 
gestió.  

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. 

 
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 2016 i continuarà vigent fins a la seva 
modificació o derogació. 


