APARCAMENT LLEIALTAT/EL CAMPILLO
A. PERSONES RESIDENTS AMB DISTINTIU (Per acomplir els
requisits de l’Ordenança sobre estacionamet regulat:
a. Modalitat diària: 0,20 euros, per dia o fracció. (Des de la
obtenció del tiquet fins 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).
B. ESTACIONAMENT ROTATIU PERSONES NO RESIDENTS O
SENSE DISTINTIU
El preu minut (1ª hora d’estacionament)
Des del minut 1 al minut 60) és
(Preu de la primera hora: 1,10 €)

0,0183 €

El preu minut de la 1ª mitja hora següent
Des del minut 61 fins al minut 90) és
0,0217 €
(Preu per aquesta mitja hora: 0,65 €)
El preu minut de la 2ª mitja hora següent
(a partir del minut 91 fins al minut 120) és
0,0250 €
(Preu per aquesta mitja hora: 0,75 €)
El preu minut de la 3ª mitja hora següent
(a partir del minut 121 en endavant) és
0,0283 €
(Preu per cada mitja hora: 0,85 €)

Domicili postal: Avinguda Barcelona, 109, 4planta, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

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).

• El cobrament, quan la recaptació es realitzi mitjançant
parquímetres, es farà arrodonit al múltiple de cinc cèntims d’euro.
• L’impost sobre el Valor Afegit (IVA), es trobarà inclòs en les tarifes
previstes en aquest apartat 2).
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