
Residents Zona 28

Ampliació AREA 2021:
el Besòs i el Maresme

17 de desembre de 2020



Situació actual

Actual zona 28



Estudi 

1. Zona SUD  Major proporció de demana forana, tocant 

a Ronda Litoral. Sense canvis significatius per a 

residents. 

2. Zona NORD  Menor demanda forana. No es preveuen 

canvis significatius per a residents. 

Zones bastant homogènies amb ús principalment residencial.
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Anàlisi de l’estacionament global i impacte de la seva

regulació. La regulació de l’estacionament permet limitar el

número de viatges que es generen en vehicle privat per part

de persones residents en altres barris o des de fora la

ciutat.

Sense places 

estacionament



Abast - Límits
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Nombre de places = 1.300 places



Comunicació

1. Presenyalització

2. Fulletó

3. Carta Residents

4. Notícia web de l’AREA
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Fulletó exemple

Informació  i consultes

• barcelona.cat/AREAestacionament

• Punt d’Atenció Ciutadana BSM (Calàbria, 66. 08015 Barcelona). Per realitzar tràmits de forma presencial de 

dilluns a dissabtes de 9 a 14 h. cal demanar Cita Prèvia trucant al telèfon 93 887 50 34 i seleccionant l’opció 

“Cita Prèvia”.

• Telèfon 010



Carta residents

• Informació de les dates de posada en marxa.

• Residents amb titularitat d’un vehicle enregistrat al seu domicili, l’informem que te atorgats els drets

d’estacionament de resident de l’AREA amb tarifa de resident a la Zona xx.

• Li recordem que els drets d’estacionament de resident de l’AREA van associats a la matrícula del vehicle

pel qual s’obté el comprovant i, per tant, ja no és necessari l’emissió de l’antiga Targeta d’AREA.

• Recordatori canals de pagament.

• Com a resident, pot tenir el seu vehicle estacionat en el mateix lloc un màxim de set dies naturals.

• Mapa de la zona ampliada
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Obtenció dels tiquets Residents – app Onaparcar resident

• Es poden obtenir tiquets digitals des d’un 

dia i, com a màxim, fins a final d’any. 

• No es necessari utilitzar el parquímetre ni 

col·locar cap tiquet de paper al vehicles

• Es pot comprovar l’estacionament al 

moment. 

També es pot pagar sense targeta resident al parquímetre 



Obtenció tiquets Rotació - smou
Per el pagament de places blaves i verdes com a usuari forà. 



Moltes gràcies


