Preus Públics 2016

PREU PÚBLIC APARCAMENTS MUNICIPALS

1. SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT DE VEHICLES A LA PLAÇA DEL MERCAT VELL

PREUS PÚBLICS MÀXIMS D'ABONAMENTS D'APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 21% NO
INCLÒS):
Mensual reserva 24h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): ................................94,80 euros
Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius no inclosos): ...................................................................... 63,10 euros
Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 20:00 a 8:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius, les 24h.): ...........................................................................50,50 euros
Mensual motos reserva 24 h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): .....................37,90 euros
El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d'abonaments per les places en règim de lloguer i,
en funció de la seva naturalesa, serà fins a un màxim del 40%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 21% INCLÒS)
Per cada fracció de 1 minut, fins els 30 minuts: ..................................................0,04 euros
Per cada fracció de 1 minut a partir dels 31 minuts i fins els 60 minuts: ............ 0,03 euros
Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61 minuts: ...........................................0,03 euros
El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament,
pel membres de les associacions de comerciants de l'entorn immediat, serà fins a un màxim del 30%
sobre el preu establert de la primera hora d'estacionament (2,10 euros, IVA inclòs)

2. SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT DE VEHICLES AL MERCAT TORRELAVILA
PREUS PÚBLICS MÀXIMS D'ABONAMENTS D'APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 21% NO
INCLÒS):
Mensual reserva 24h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): .................................77,90 euros
Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius no inclosos): ......................................................................51,60 euros
Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 20:00 a 8:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius, les 24h.):........................................................................... 41,10 euros
Mensual motos reserva 24 h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): .....................30,50 euros
El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d'abonaments per les places en règim de lloguer i,
en funció de la seva naturalesa, serà fins a un màxim del 40%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 21% INCLÒS)
Per cada fracció de 1 minut, fins els 30 minuts: ..................................................0,04 euros
Per cada fracció de 1 minut a partir dels 31 minuts i fins els 60 minuts: .............0,03 euros
Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61 minuts: ...........................................0,03 euros
El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament,
pel membres de les associacions de comerciants de l'entorn immediat, serà fins a un màxim del 30%
sobre el preu establert de la primera hora d'estacionament (2,10 euros, IVA inclòs)
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3. SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT DE VEHICLES A LA PLAÇA DE MONTSERRAT ROIG
PREUS PÚBLICS MÀXIMS D'ABONAMENTS D'APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 21% NO
INCLÒS):
Mensual reserva 24h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.) ..................................94,80 euros
Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius no inclosos): ......................................................................63,10 euros
Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 20:00 a 8:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius, les 24h.): ...........................................................................50,50 euros
Mensual motos reserva 24 h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.).......................37,90 euros
El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d'abonaments per les places en règim de lloguer i,
en funció de la seva naturalesa, serà fins a un màxim del 40%.

4. SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT DE VEHICLES AL MERCAT DE SANT JORDI
PREUS PÚBLICS MÀXIMS D'ABONAMENTS D'APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 21% NO
INCLÒS):
Mensual reserva 24h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): ................................ 94,80 euros
Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius no inclosos): ......................................................................63,10 euros
Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 20:00 a 8:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius, les 24h.): ...........................................................................50,50 euros
Mensual motos reserva 24 h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): .....................37,90 euros
El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d'abonaments per les places en règim de lloguer i,
en funció de la seva naturalesa, serà fins a un màxim del 40%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 21% INCLÒS)
Per cada fracció de 1 minut, fins els 30 minuts: ..................................................0,04 euros
Per cada fracció de 1 minut a partir dels 31 minuts i fins els 60 minuts: ............0,03 euros
Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61 minuts: ...........................................0,03 euros
El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament,
pel membres de les associacions de comerciants de l'entorn immediat, serà fins a un màxim del 30%
sobre el preu establert de la primera hora d'estacionament (2,10 euros, IVA inclòs)

5. SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT DE VEHICLES AL CARRER BALDIRI ALÉU
PREUS PÚBLICS MÀXIMS D'ABONAMENTS D'APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 21% NO
INCLÒS):
Mensual reserva 24h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): ................................75,80 euros
Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius no inclosos): ......................................................................50,50 euros
Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 20:00 a 8:00 h.; dissabtes,
diumenges i festius, les 24h.): ...........................................................................40,40 euros
Mensual motos reserva 24 h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): .....................30,40 euros
El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d'abonaments per les places en règim de lloguer i,
en funció de la seva naturalesa, serà fins a un màxim del 40%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 21% INCLÒS)
Per cada fracció de 1 minut, fins els 30 minuts: ..................................................0,04 euros
Per cada fracció de 1 minut a partir dels 31 minuts i fins els 60 minuts: ............0,03 euros
Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61 minuts: ...........................................0,03 euros
El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament,
pel membres de les associacions de comerciants de l'entorn immediat, serà fins a un màxim del 30%
sobre el preu establert de la primera hora d'estacionament (2,10 euros, IVA inclòs)
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6. SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT DE VEHICLES AL PLURIEQUIPAMENT DEL BARRI
DE CASABLANCA
PREUS PÚBLICS MÀXIMS D'ABONAMENTS D'APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 21% NO
INCLÒS):
Mensual reserva 24h. (de dilluns a diumenge, les 24 h.): ................................77,90 euros
El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d'abonaments per les places en règim de lloguer i,
en funció de la seva naturalesa, serà fins a un màxim del 40%.
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