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INTRODUCCIÓ

Dades 2018 estacionament regulat:

Places blava 579

Places Verda 163

Dades explotació 2018:

Vehicles donats alta A Verda 1.238

Ocupació per zones 58,67 %

Operacions estacionament 918.402

Temps mig estada 50’

Avisos denúncia 17.296

Recaptació 986.236



INTRODUCCIÓ

Dades 2018 estacionament dins de l’actual Àrea Verda:

Ocupació de places de Z. Blava 52 %

Temps mig estada 49’

Àrea Verda 2018:

Temps mig estada 18 h 32 ’

Ocupació per zones 50,6 %



QUÈ ÉS ?

És un sistema d’ordenació integral de l’estacionament a la 
calçada:

• Places de residents (Zones Verdes)

• Places de rotació (Zones Blaves)

• Places de càrrega i descàrrega

• Les places de motos, bicicletes,

• Altres reserves especials.

QUI HO GESTIONA ?

Ho gestiona l’empresa plurimunicipal Figueres de Serveis SA



OBJECTIUS DE L’ÀREA VERDA

Dos objectius fonamentals:
• Facilitar l’estacionament als veïns a prop de casa seva.
• Afavorir l’activitat econòmica, incrementant la rotació de 

l’estacionament.

Objectius complementaris:
• Reduir la congestió, minimitzant el trànsit d’agitació.
• Millorar i definir l’espai públic, segons  l’ús dels vehicles.
• Millorar la qualitat mediambiental en rebaixar les emissions de fums i 

sorolls 
• Disminuir la indisciplina d’estacionament
• Millorar el funcionament del transport públic, reduint la congestió



Àmbit delimitat:

• El carrer Sant Pau
• La Rambla
• El carrer Nou
• La Pl. Creu de la Mà
• El carrer Borrassà
• L’Av. Verge de Montserrat
• L’Av. Salvador Dalí
• El carrer Pere III

DELIMITACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ

Perquè aquest àmbit ?

• Interès dels veïns
• Manca d’aparcament lliure diürn
• Poca rotació de vehicles
• Elevada activitat econòmica
• Delimitat per eixos viaris clars



DELIMITACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ



• Zona blava: places d’estacionament destinades a la rotació 
comercial i d’activitats de curta durada.

• Zona verda: places d’estacionament destinades prioritàriament als 
residents (veïns i comerciants). 

• Altres tipus: places de càrrega i descàrrega, mobilitat reduïda, 
serveis públics, motocicletes, ambulàncies, etc...

Tipus d’estacionament en calçada



Àrea d’aparcament 
regulat

Zona blava

Zona verda

Àmbit



Estacionament Regulat:

Àrea d’estacionament regulat Actual Ampliació Totals

Places Z. Blava (rotació) 579 29 608 42,7%

Places Z. Verda (residents) 163 653 816 57,3%

Total 742 682 1424

Núm. de parquímetres 47 14 61

Actual Ampliació Totals

Places Estacionament per residents 163 653 816 71,3%

Places 
Estacionaments per 
NO residents

Z Blava 69 29 98 8,6%

Fora calçada 230 0 230 20,1%

462 682 1144

42,70%

57,30%

Àrees Verdes:



Millores complementàries:

• Increment d’estacionaments de bicicletes
• Increment d’estacionaments de motos
• Increment d’estacionaments dissuasius
• Increment de passos de vianants

Àmbit



Estacionament amb prioritat d’ús pels 
residents 
Àrea Verda

Objectius:

Afavorir l’aparcament dels veïns - residents a prop de casa seva, que 
actualment competeixen amb els forans per les places d’aparcament.

Especialitzar durant el període diürn les places, actualment d’ús lliure 
per a tothom, pels residents i comerciants limitant-hi l’estacionament 
dels vehicles dels forans.

L’especialització de l’oferta d’estacionament per a residents i forans 
permet limitar el trànsit dels vehicles que busquen aparcament, eliminant 
desplaçaments innecessaris.

Recordar que la millor situació és que els vehicles estiguin aparcat dins 
dels edificis i no al carrer. 



Estacionament amb prioritat d’ús pels 
residents 
Àrea Verda

El sistema de regulació disposarà de:

Un sistema d’identificació del vehicle del resident (matrícula) dins 
de la seva zona i de renovació anual.

Tots els residents – comerciants propietaris d’un vehicle podran 
acreditar-se i tindrà un cost només en funció del seu ús

A l’àmbit de l’àrea verda s’inclouen algunes places de zona blava 
per afavorir l’activitat comercial de determinats indrets.



Àrea Verda: Residents

Les persones físiques:

• Empadronades dins la zona regulada i que disposin d’un vehicle.
• Titulars d’una activitat econòmica autoritzada, el domicili legal de la 

qual estigui dins de la zona regulada

Acreditació:

• Al corrent de pagament de les exaccions municipals.
• Ser el titular o conductor que consti a l’assegurança (alta IVTM).
• Ser el conductor principal d’un vehicle de l’empresa (amb contracte 

de treball o contracte prestació de serveis, en el cas de ser 
autònom)

• Ser el conductor principal d’un vehicle en règim de rènting, leasing o 
lloguer estable, a nom seu o a nom de l’empresa.



Àrea Verda: Residents

Consideracions acreditació:

• Cal acreditar titularitat d’activitat econòmica.
• Treballadors de les activitats econòmiques NO són residents.

• Els vehicles de resident per empadronament necessiten IVTM a
Figueres.

• Els vehicles de residents per Act. Econòmica NO necessiten
IVTM a Figueres.

• Resident acreditat i vehicle d’un altre, amb IVTM, és vàlid.
• Activitat econòmica a la zona i vehicle de parent és vàlid.



Àrea Verda: Residents

Indicadors / Objectius implantació:

% places lliures
% vehicles estacionats residents
% increment estacionament curta durada
% disminució trànsit dispers
Revisió global de la regulació / distribució de l’estacionament en
calçada



Tarifes (segons ordenances fiscals vigents)

Tarifes del servei pels residents

Tarifes del servei pels NO residents
Per  als ciutadans  que estacionin en les  zones delimitades

com a àrea verda d’estacionament, i que NO siguin residents

acreditats d’acord amb els requisits establerts

Estacionament de 20’ fins a 40’

Per 20 minuts 0,25 €

Per 30 minuts 0,50 €

Per 40 minuts 0,75 €

Estacionament des de 41’ i fins a 60’

Per 45 minuts 1,15 €

Per 60 minuts 1,50 €

Estacionament des de 61’ fins a 90’

Per 75 minuts 2,90 €

Per 90 minuts 3,45 €

Estacionament des de 91’ fins a 120’

Per 105 minuts 4,20 €

Per 120 minuts 4,95 €



Horaris del servei

Zona blava: El mateix horari de funcionament:

Laborables de 10h a 13h i de 16 a 20h

Zona verda: Es necessita un horari continu:

Laborables de 9h a 21:00 h (actualment és fins les 
20h00)

Gestió administrativa

Presencialment a l'oficina municipal d'atenció al ciutadà (OMAC) 
Presencialment a Fisersa ( c/ Alemanya, 5)
Per correu ordinari a Fisersa. 

- Àrea Verda. c/ Alemanya, 5. 17600 Figueres
Per correu electrònic a areaverda@fisersa.es



Calendari d’implantació



Calendari d’implantació

Presentació del projecte: setembre 2017

Projecte de comunicació al usuaris: novembre 2018 

Implantació dels parquímetres a l’àmbit:  novembre 2018

Senyalització de les places a l’àmbit: novembre 2018

Campanya de presa de contacte: novembre - desembre 2018

Explotació ordinària del servei: gener 2019



Metodologia d’implantació

Presentació preliminar del projecte als veïns

Proposta participativa sobre distribució de l’estacionament

Presentació inicial del projecte als veïns

Aprovació administrativa del projecte

Implantació dels parquímetres a l’àmbit

Senyalització de les places a l’àmbit

Campanya de presa de contacte

Explotació ordinària del servei



Gràcies per la seva atenció!


