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ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER L’ESTACIONAMENT LIMITAT
DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA I ALTRES ZONES

(ZONA BLAVA I APARCAMENT DE LA PLAÇA DEL MERCAT)

Article 1.- Fonament i naturalesa
1.- El servei de control de l’estacionament limitat de vehicles en la via pública mitjançant aparells

expenedors de tiquets és gestionat per una empresa concessionària. Per això, s’estableixen les
tarifes per l’estacionament limitat de vehicles en la via pública i altres zones (zona blava).

2.- La naturalesa jurídica de les quantitats que els usuaris de l’estacionament limitat paguen a
l’empresa concessionària constitueix un preu privat sotmès a autorització administrativa.

Article 2.- Concepte
1.- Les tarifes regulades en aquesta Ordenança constitueixen la contraprestació pecuniària per la

utilització de l’estacionament limitat en els carrers i places delimitades a l’efecte (zona blava) per
l’Ajuntament.

2.- Es consideren zones d’estacionament controlat (aparcament horari) les establertes en l’article 2on.
de l’Ordenança Reguladora d’Estacionament Controlat de Vehicles a la Via Pública aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 1996.

3.- A aquest efectes, s’entendrà per estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle en la via
pública dins de les zones determinades en el punt 2 d’aquest article per un període superior als dos
minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació.

Article 3.- Exempcions
No està subjecte a aquesta taxa l’estacionament dels vehicles següents:

a).- El vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat.
b).- Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.
c).- Els vehicles en servei oficial.
d).- Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu

Roja i les ambulàncies.
e).- Els vehicles dels Bombers o d’altre servei públic quan actuïn en l’exercici de les seves

funcions.
f).- Els vehicles que són propietat de minusvàlids quan tinguin l’autorització especial

corresponent.

Article 4.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els conductors de vehicles estacionats en les
vies públiques, en les zones reservades a l’efecte.
Quan es desconegui la titularitat el conductor es liquidarà la corresponent tarifa al titular del permís
de circulació del vehicle.

Article 5.- Règim de Tarifes
Es distingeixen dos tipus de tarifes:
1).- Tarifes Principals: Les referides a les activitats habituals i quotidianes de l’empresa

concessionària.
2).- Altres Tarifes: Les referides a les prestacions temporals, no quotidianes o esporàdiques i no

contemplades en les tarifes principals.
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1.- Tarifes Principals:

a).- Casc Urbà de la Ciutat (Zones assenyalades):

- Amb límit horari de 2 hores:

30 minuts: 0,40€ 90 minuts: 1,05€
1 hora: 0,70€ 2 hores: 1,40€

La resta de trams temporals es fraccionen en imports proporcionals de 0,05€
Anul·lació de denúncia: 3,00€

- Amb límit horari de 6 hores:

30 minuts: 0,40€ 3 hores: 1,90€
1 hora: 0,70€ 4 hores: 2,50€
90 minuts: 1,05€ 5 hores: 3,25€
2 hores: 1.40€ 6 hores: 3,95€

La resta de trams temporals es fraccionen en imports proporcionals de 0,05€
Anul·lació de denúncia: 3,00€

b).- Platja de Sant Pol (Zones assenyalades de la vies de trànsit):

30 minuts: 0,40€ 2 hores: 1.40€
1 hora: 0,70€ 3 hores: 1,90€
90 minuts: 1,05€ 4 hores: 2,50€

La resta de trams temporals es fraccionen en imports proporcionals de 0,05€
Anul·lació de denúncia: 3,00€

c) .- Aparcaments de la Corxera i de l’Horta d’en Palahí:

- Del primer minut fins al minut 30  0,043€ / minut
- Del minut 31 fins el minut 60  0,027€ / minut
- Del minut 61 al minut 240  0,022€ / minut
- Del minut 241 al minut 360  0,011€ / minut
- Del minut 361 al minut 1440  0,000€ / minut

L’arrodoniment de tarifa per minuts s’efectuarà a dos decimals i a la baixa.

Abonaments:
Abonament
Setmanal

Abonament
Quinzenal

Abonament
Mensual

- 24 hores 34,55€ 57,55€ 92,15€
- Diürn (De 09 a 21 h) 17,25€ 28,80€ 51,80€
- Nocturn (De 20 a 09 h) 11,50€ 17,25€ 34,55€
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Als aparcaments de la Corxera i de l’Horta d’en Palahí s’hi podrà estacionar gratuïtament durant el
període de servei:

- Els usuaris que acreditin haver pagat el darrer rebut de l’Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i que no tinguin deutes amb el mateix.

El sistema per a la seva identificació a l’aparcament serà el següent:
- DORNIER SA lliurarà al Departament de Comerç de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols un

adhesiu el qual es lliurarà a tots els residents que acreditin el pagament de l’Impost sobre
Vehicles Tracció Mecànica, i on s’anotarà el número de matrícula del vehicle.

- Una vegada tinguin aquesta identificació, a la pròpia caseta de l’aparcament, el vigilant lliurarà
una targeta de resident amb una banda magnètica codificada per a l’entrada i sortida lliure tant a
la Corxera com a l’Horta d’en Palahí, i on s’haurà d’indicar també el número de matrícula del
vehicle.

d) .- Aparcament de la Plaça del Mercat:

Juliol / Agost / Dissabtes / Festius
- Del primer minut fins el minut 15 0,055€ per minut
- Del minut 16 fins el minut 135 0,005€ per minut
- Del minut 136 al minut 160 0,077€ per minut
- Del minut 161 al minut 1.440 0,043€ per minut  de cada 24 hores d’estacionament

De l’01/09 al 30/06 laborables
- Del primer minut fins el minut 15 0,041€ per minut
- Del minut 16 fins el minut 140 0,005€ per minut
- Del minut 141 al minut 190 0,055€ per minut
- Del minut 191 al minut 240 0,055€ per minut
- Del minut 241 al minut 1.440 0,043€ per minut  de cada 24 hores d’estacionament

Notes comuns:
- Cada 1.440 minuts s’iniciarà novament la tarifa com si
estiguéssim en el minut 0.
- Els primers 30 minuts són gratuïts.
- L’arrodoniment de tarifa per minuts és a dos decimals i a la baixa.

2.- Altres Tarifes: Qualsevol prestació no sotmesa al règim de tarifes principals, que sigui de caire
temporal o esporàdic caldrà que per part de l’empresa concessionària es faci proposta d’aprovació de
la tarifa a la Junta de Govern Local acompanyada en tot cas, de l’estudi de cost / benefici
corresponent.

Article 6.- Meritació i règim de pagament
1.- L’obligació del pagament es produeix en el moment en què s’efectuï aquest estacionament en les

vies públiques compreses en les zones determinades en aquesta Ordenança.
2.- El pagament es realitzarà mitjançant la introducció als parquímetres, en moneda de curs legal o

mitjançant tarja magnètica de les quantitats corresponents, i l’adquisició del rebut corresponent,
que marcarà el temps d’estacionament.
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Disposició addicional primera.- Tota referència a Taxa i Preus Públics que consti tant als plecs de
clàusules administratives com d’adjudicació dels serveis així com als contractes d’adjudicació,
s’entendrà reflectida en aquesta ordenança sota la nomenclatura de Tarifa.

Disposició addicional segona.- En els lliuraments de comptes de resultats d’explotació de la
concessió administrativa per part de l’empresa concessionària, s’hi haurà d’incloure diferenciades de
forma clara i específica, les provinents de les prestacions sotmeses a Tarifes Principals de les
sotmeses a Tarifes Secundàries.

Disposició Final:
Aquest text refós ha estat aprovat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 24
d’octubre de 2011 i entrarà en vigor el 1 de gener de 2012 i continuarà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.


