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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
• El carrer Pere III
• L’Av. Salvador Dalí
• El carrer Lasauca
• La Rambla

DELIMITACIÓ

Perquè aquest àmbit ?

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



• 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
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Àmbit
Àrea d’estacionament regulat Desembre de 2013 Gener 2015

Z. Blava (rotació) 65 Places 69 Places 23,2%
Z. Verda (residents) 0 Places 177 Places 59,4%
Z. Groga (C/D) 46 Places 52 Places 17,4%

111 Places 298 Places

Desembre de 2013 Gener 2015

Estacionaments per residents 0 Places 177 Places 37%

Estacionaments per 
NO residents

Z Blava 65 Places 69 Places
63%

Fora calçada 230 Places 230 Places

295 Places 476 Places



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.



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 20h

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

Presentació del projecte: setembre 2014

Projecte de comunicació al usuaris: desembre 2014 

Implantació dels parquímetres a l’àmbit:  gener 2015

Senyalització de les places a l’àmbit:  gener 2015

Campanya de presa de contacte: gener i febrer de 2015

Explotació ordinària del servei: març de 2015




