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PREUS PUBLICS NÚM. 9 DELS SERVEIS VINCULATS A DETRERMINATS 
APARCAMENTS  MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA 
 
 
1.PREUS DELS SERVEIS D’APARCAMENT VINCULATS AL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL DEL CENTRE 
 
 
La llista de preus A.1 serà d’aplicació a aquelles persones, empreses o entitats que no 

siguin abonades als serveis del Poliesportiu Municipal del Centre. 

La llista de preus A.2 serà d’aplicació a aquelles persones que puguin acreditar ser 

abonades als serveis del Poliesportiu Municipal del Centre. 

 
 
 
TARIFES Preu A.1 

No abonat 
       €. 

Preu A.2 
Abonat 
      € 

SERVEI D’APARCAMENT DE ROTACIÓ   

Aparcament de rotació    

Preu per minut durant els primers 120 minuts 0,0400 0,0217 
Preu per minut a partir del minut 121 0,0367 0,0187 

Preu fix per dia (fins a 24 hores continuades) 20,00 18,00 
“Bons” 25 hores de rotació (vàlid fins 31 de gener any següent) 45,00 20,00 
SERVEI D’ABONAMENTS PERIÒDICS No abonat Abonat 

Abonament mensual diürn laboral 12 hores (1) 53,30 49,90 

Abonament mensual diürn laboral 8 hores (2) 36,50 33,20 
Abonament mensual diürn en horari d’obertura aparcament (3) 72.00 64,70 

Abonament mensual 24 hores (4) 116,40 104,90 
Abonament mensual 24 hores amb antiguitat de més 1 any (5) 104,80 94,40 
Abonament mensual 24 hores ciclomotors i motos 38,70 34,80 

 
Tots els preus referits a abonaments, tindran una reducció del 50% si es contracta mig 

mes.  

(1) Abonament mensual en laborables (de dilluns a divendres) amb una utilització 

màxima de 12 hores diàries en horari d’obertura de l’aparcament. L’excés de temps 

s’abonarà a preu ordinari de rotació 

(2) Abonament mensual en laborables (de dilluns a divendres) amb una utilització 

màxima de 8 hores diàries en horari d’obertura de l’aparcament. L’excés de temps 

s’abonarà a preu ordinari de rotació 

(3) Abonament mensual vàlid en horari d’obertura de l’aparcament.  

(4) Abonament mensual complert de 24 hores al dia durant un mes 

(5) Abonament mensual complert de 24 hores al dia durant un mes que prima 

l’antiguitat de més d’un any amb preu especial 
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2. PREUS DE LLOGUER DE PLACES D’APARCAMENT LLIURES A LA RESTA 
D’APARCAMENTS 
 
S’aplicaran els següents preus de lloguer a les places d’aparcament lliures als 
aparcaments de: 
- Places de titularitat municipal de l’aparcament del Centre Comercial “La Farga” 
(carrer Girona) 
- Places de titularitat municipal de l’avinguda Carrilet amb carrer Vigo 
- Parc de la Serp 
- Plaça Mercat de Collblanc 
- Plaça Guernika 
- Parc de la Marquesa 
- Ronda de la Torrassa 
- Vidrieries Llobregat 
- General Prim 
- Av. Catalunya – Granada 
- Av. Catalunya – Les Planes 
- Can Serra 
- Av. Amèrica 
- Marina (Rambla) 
 
- I les places d’aparcament que puguin quedar lliures i que gestioni la societat 
municipal La Farga, en qualsevol altre aparcament de titularitat municipal i de gestió 
directa. 
 
Tarifes: 
 

PLACES  Preu/Euros 

Places per a cotxes  

Lloguer mensual (24 hores/dia) 84,70 

Lloguer mensual (24/hores dia) APARCAMENTS LES PLANES, VIGO, 
CAN SERRA MARINA, AMERICA 

72,60 

Lloguer anual (24 hores/dia) 907,50 

Lloguer mensual diürn (12 hores continuades al dia entre les  6h i les 
22h de dilluns a divendres) als aparcaments de Mercat Collblanc, 
Vidrieries, Vigo i Centre Comercial 

54,45 

Lloguer mensual nocturn (de 20h a 8h o de 21h a 9h i caps de 
setmana)  als aparcaments de Mercat Collblanc, Vidrieries, Vigo i 
Centre Comercial 

54,45 

Lloguer mensual (24 hores/dia) cotxe i traster a l’aparcament Vidrieries 108,90 

Places per a motos  

Lloguer mensual (24 hores/dia) 30,25 

Lloguer anual (24 hores/dia) 308,55 

Places per a camions ( Mercat Collblanc)  

Lloguer mensual (24 hores/dia) 145,20 

Places per a bicicletes ( Mercat Collblanc)  

Lloguer mensual (24 hores/dia) 12,71 
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Abonament per un termini de MIG MES a qualsevol de les modalitats de lloguer 

mensual, aplicació de la tarifa que correspongui amb una reducció del 50 per cent. 

Bonificacions: 
 
- Places de cotxe amb servituds comunitàries (registres, conductes amb manteniment 
periòdic) o de camions amb menys superfície, se’ls aplicarà una bonificació del 10 per 
cent. 
 
- Dues o més places (de cotxe i/o moto indistintament) llogades en un mateix 
contracte, se’ls aplicarà una bonificació del 15 per cent  per plaça. 
 
 
3. PREUS D’ADQUISICIÓ DEL DRET D’ÚS INDIVIDUALITZAT I EXCLUSIU 
D’APARCAMENT 
 
 
Els drets d’ús es constitueixen per 50 anys des de la posada en funcionament dels 
aparcaments municipals. Els preus que es relacionen a continuació són els de 
l’adquisició del dret d’ús individualitzat i exclusiu que resten a cada aparcament fins 
arribar als cinquanta anys de la seva posada en funcionament. 
 
 
Tarifes:  
 

APARCAMENT DATA FI  

50 ANYS 

ANYS QUE 

QUEDEN 

PREU ANYS 

RESTANTS  

PARC DE LA SERP 20/10/2042 24      9.125,76 €  

MERCAT COLLBLANC 20/04/2045 27    10.541,88 €  

PLAÇA GERNIKA 27/01/2043 25      9.645,75 €  

PARC DE LA MARQUESA 06/02/2057 39    16.782,48 €  

RDA. TORRASSA 20/10/2042 24      9.144,24 €  

VIDRIERIES LLOBREGAT 

(plaça gran) 

23/11/2057 39    20.763,60 €  

Vidrieries (plaça mitjana)  39    17.271,54 €  

Vidrieries (cotxe amb traster)  39    26.992,68 €  

GRAL. PRIM 20/10/2042 24      8.996,64 €  

AV. CATALUNYA 

(GRANADA) 

20/10/2042 24      8.629,44 €  

LES PLANES  16/06/2059 41    23.812,80 €  

CAN SERRA II 22/03/2057 39    16.588,26 €  

AV. AMÈRICA  25/11/2055 37    14.249,07 €  

RBLA. MARINA  07/07/2058 40    22.264,00 €  
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4. PREUS DELS APARCAMENTS DE ROTACIÓ MUNICIPALS DEL MERCAT DE 
COLLBLANC I DE VIDRIERIES LLOBREGAT 
 
Tarifa: 
 
Preu per minut durant els primers 120 minuts      0,0400€      (2,40€ l’hora)          

Preu per minut a partir del minut 121                   0,0367€     (2,20€ l’hora)       

Preu fix per dia (fins a 24 h continuades)                                    20€  

 “Bons” 25 hores de rotació (vàlid fins 31 gener any següent)            45€              

  

Preu paquet de 200 vals de trenta minuts per a empreses i comerços    150€    (1,50€ 

l’hora) 

Preu paquet de 500 vals de trenta minuts per a empreses i comerços    300€    (1,20€ 

l’hora) 

 
 
5. PREU DE TRANSMISSIÓ DE DRETS D’ÚS INDIVIDUALITZATS 
 
 

OPERACIÓ Preu/Euros 

Segona o ulteriors transmissions, defunció del titular, donació, 
resolució judicial, etc.  

363,00 

 


