TARIFES ESTACIONAMENT REGULAT

ESTACIONAMENT EN ZONES BLAVES

El preu minut durant la primera hora d’estacionament (del minut 1 al minut 60) és de
( Preu de la primera hora; 1,10 €)
El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 61 fins al minut 90) és de
(Preu per aquesta mitja hora: 0,65 €)
El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 91 fins al minut 120) es de
(Preu per aquesta mitja hora : 0,75 €)
El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 121 fins al minut 150)
(Preu per aquesta mitja hora: 0,85 €)

0,0183 €
0,0217 €
0,0250 €
0,0283 €

ESTACIONAMENT EN ZONES BLAVES – FINESTRELLES –
Preu estacionament 7 dies
12 €
(Des del moment de l’obtenció del tiquet fins a la finalització de l’horari de
funcionament del 6è dia posterior al de l’obtenció del tiquet)
Preu estacionament 30 dies
30 €
(Des del moment de l’obtenció del tiquet fins a la finalització de l’horari de
funcionament del 29è dia posterior al de l’obtenció del tiquet)

ESTACIONAMENT EN ZONES VERDES
A.- Persones residents amb distintiu, per complir els requisits de l'Ordenança
sobre estacionament regulat:
a) Modalitat diària: 0,20 euros, per dia o fracció. (Des de l'obtenció del tiquet
fins a la finalització de l'horari de funcionament de la zona verda).
b) Modalitat setmanal: 1 euro per setmana. (Des del moment de l'obtenció del
tiquet fins a la finalització de l'horari de funcionament de la zona verda del sisè
dia posterior al de l'obtenció del tiquet).
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B.- Les persones sense distintiu podran estacionar en la zona verda, previ
pagament de la taxa per l'estacionament en zona blava, establert per l'apartat 2
d'aquest article.
C.- A la zona verda de l'àmbit de Finestrelles, quan sigui utilitzada per persones
no residents, s'aplicaran les tarifes especials següents:
a) El preu minut durant la primera hora d’estacionament (del minut 1 al minut
60)
0,050 €
Preu de la primera hora: 3 €
b)El preu minut durant la segona hora ( de 61 a 120 minuts)
0,050 €
Preu de la segona hora: 3 €
c) El preu minut per la mitja hora següent (del minut 121 fins al minut 150)
0,050 €
Preu d’aquesta mitja hora: 1,50 €.
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