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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a l’aparcament  
provisional d’estiu habilitat al costat de la platja. 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l'empara del previst en els articles 57 i 20.3.u del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d'aquest text legal, aquest 
ajuntament estableix la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
l’aparcament provisional d’estiu habilitat al costat de la platja, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local 
que es produeix per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a l’aparcament 
provisional d’estiu habilitat al costat de la platja d’aquest terme municipal. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
1. Tindran l'obligació de pagar aquesta taxa: 
 
Els conductors que estacionin els vehicles en l’espai especialment reservat per a zona 
d'estacionament regulat d'acord amb el que disposa l'article 1. 
 
Estan solidàriament obligats al pagament els propietaris o titulars dels vehicles. 
 
Per aquests efectes, s'entendran per propietaris dels vehicles les persones que figurin 
com a titulars al Registre d'Inscripció de Permisos de Circulació. 
 
2. No estan subjectes, a la taxa, l'estacionament dels vehicles següents: 
 
• a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d'organismes de 
l'Estat, Comunitat Autònoma o entitats autònomes, Ajuntament, que estiguin destinats 
directament i de forma exclusiva a prestació dels serveis públics, de la seva 
competència, quan estiguin realitzant els serveis esmentats. 
 
• c) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària de la Seguretat Social o Creu Roja i 
les ambulàncies que es trobin prestant un servei. 
 
Article 4. Obligació de pagament 
 
1) L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, neix, quan es 
tracta de l'estacionament de vehicles de durada limitada a què es refereix l'article 
anterior, en el moment en què s'efectuï l'estacionament dins les zones determinades. 
 
2) El pagament de la taxa s'efectuarà de la manera següent: 
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En el cas de l'estacionament de vehicles de duració limitada en proveir-se del 
corresponent tiquet d'estacionament. 
 
Els tiquets a què es refereix l'apartat anterior s'hauran d'exhibir a un lloc visible del 
parabrisa del davant. 
 
3) L'Ajuntament aprovarà els models oficials dels tiquets d'estacionament. 
 
Article 5. Quantia. Bases i tarifes 
 
1) La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 
2) Pels supòsits d'estacionament de vehicles de duració limitada es pren com a base 
per al càlcul, el temps que s'utilitzarà l'estacionament regulat. La quantia exigible serà 
la que resulti d'aplicar les tarifes següents: 
 
- Tarifa general: 3 € 
- Tarifa especial temporada 15-6 a 15-9: 45 € al mes 
 
 
Article 6. Moment del pagament 
 
El pagament de la taxa s'efectuarà en recollir el tiquet. 
 
Article 7 Acreditamet 
  
L'acreditament de la taxa es produeix per l'aparcament dels vehicles en la zona  
assenyalada anteriorment a l'article 1 en dies laborables i festius i en l'horari següent: 
 
. De dilluns a diumenge de 10 h a 19:00 h. 
 
Article 8 
 
Els vehicles podran estacionar un màxim d’un dia natural a la zona d'aplicació 
d'aquestes normes.  
 
Únicament podran estacionar vehicles que tinguin com a màxim 1,82 m d'amplada i 
una longitud màxima de 5 m.  
 
Article 9 
 
Per resolució de l'alcaldia es podrà modificar el temps màxim d'aparcament autoritzat 
per tota la zona o per una part d'aquesta. 
 
Article 10 
 
L’aparcament provisional d’estiu habilitat al costat de la platja, que constitueix la zona 
d'aplicació de l'Ordenança serà objecte de la senyalització deguda, tant horitzontal 
com vertical. 
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Article 11. Infraccions 
 
1. Constitueixen infracció: 
 
• a) L'ocupació de plaça d'estacionament sense tenir el tiquet corresponent col·locat a 
un lloc visible dins del vehicle. 
 
• b) L'ocupació d'una plaça d'estacionament un cop transcorregut el temps 
d'estacionament autoritzat pel qual s'hagi satisfet la taxa corresponent. 
 
• c) L'ocupació per un vehicle de més d'una plaça d'estacionament. 
 
• d) Qualsevol altra ocupació no autoritzada. 
 
2. En els casos d'infracció esmentats, l'encarregat de la vigilància denunciarà els fets a 
la Policia Local, que tramitarà el corresponent expedient sobre infracció de les normes 
d'estacionament limitat i el mateix encarregat deixarà una còpia de l'escrit de denúncia 
al vehicle de l'infractor. 
 
3. Si el temps d'estacionament del vehicle sobrepassa més d'una hora el temps 
d'estacionament abonat o si el vehicle es troba estacionat sense tiquet durant més 
d'una hora, podrà ser immobilitzat o remolcat per la grua municipal i es tramitarà la 
denuncia corresponent. 
 
5. Les infraccions anteriorment assenyalades constituiran una infracció de les regles 
de trànsit i seran sancionats aquests fets com a corresponents al vehicle estacionat al 
lloc prohibit. 
 
Per a la seva exacció, en defecte de pagament voluntari, se seguirà el procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Article 12 
 
Sense perjudici de la sanció que correspongui per a la infracció de les normes de 
trànsit, es procedirà a la immobilització dels vehicles situats a l'aparcament en les 
zones de permanència controlada, quan succeeixi alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Quan el vehicle es trobi estacionat sense el tiquet corresponent. 
 
b) Quan el temps real de l'estacionament superi en més de 60 minuts el període 
abonat per l'usuari. 
 
Article 13 
 
Les despeses ocasionades per la immobilització del vehicle aniran a càrrec del 
conductor i solidàriament del propietari del vehicle.  
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L'import de les despeses esmentades s'abonarà prèviament en deixar lliure el vehicle, 
sense perjudici de la sanció que es pugui imposar com a conseqüència de la infracció. 
 
Article 14 
 
Es procedirà a la retirada, mitjançant la grua municipal, d'aquells vehicles que 
continuïn immobilitzats a les 22 h, hora que finalitza aquest servei, i hauran d'abonar 
les despeses fixades a l'ordenança corresponent al servei de grua. 
 
Article 15 
 
Per a la percepció de les tarifes l'Ajuntament podrà aplicar el procediment de 
constrenyiment (article 220 del Reglament general de contractació de l'Estat). 
 
Per a aquesta fi es considerarà com a temps no pagat per l'usuari: 
 
Sense tiquet o amb tiquet i havent sobrepassat l’hora fixada, el temps corresponent a 
cada jornada completa. 
 
Si encara estigués estacionat en dies successius, s'aplicaria allò previst en el cas 
anterior. 
 
Article 16 
 
Les infraccions d'allò que estableix aquesta ordenança seran denunciades pels 
vigilants dels estacionaments o pels agents de la Policia Local. Els primers, en 
l'exercici de les seves funcions, tindran la consideració d'auxiliars de la Policia Local. 
 
Aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a l'Ajuntament de 
Canet de Mar el dia .............., començarà a regir a partir següent dia a la seva 
publicació definitiva i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 


