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Abast ZONA 27 – Sant Martí de Provençals

Límits

- Muntanya: Ronda de Sant Martí 

(Ferrocarrils) - c. del Pont del Treball 

Digne

- Mar: Gran Via de les Corts Catalanes 

- Besos: c. de Cantàbria - Rbla Prim

- Llobregat: Bac de Roda 



Abast ZONA 28 - Sant Martí - Provençals del Poblenou i el Besòs i el Maresme

Límits

• Muntanya: GV.Corts Catalanes

• Mar: AV.Diagonal

• Besos: C/Bac de Roda

• Llobregat: Rbla Prim

límits de la Ronda de Sant Martí, c. del Pont del Treball Digne, c. de Cantàbria, 



Dimensionament

ZONA 27

Nº parquímetres = 82

Nombre de places: 

 DUM = 148

 BLAVES = 63

 VERDA = 2088

 MOTOS = 650

ZONA 28

Nº parquímetres = 84

Nombre de places: 

 DUM = 114

 BLAVES = 0

 VERDA = 3503

 MOTOS = 908

Total parquímetres = 166

Nombre de places: 

 DUM = 262

 BLAVES = 63

 VERDA = 5141

 MOTOS = 1558



Calendari

Zona 27

 28/09– 08/10: Presenyalització

 08/10 – 5/11: Actuació de senyalització 

horitzontal i senyalització vertical.

 02/11 – 29/11: Instal·lació de parquímetres.

 27/10: Enviament postal de les cartes als 

veïns de la nova Zona 27.

 30/11: Posada en marxa Zona 27.

Zona 28 

 28/10: Presenyalització

 09/11 – 20/12: Actuació de senyalització 

horitzontal i senyalització vertical.

 23/11 – 07/01: Instal·lació de parquímetres.

 15/12: Enviament postal de les cartes als 

veïns de la nova Zona 28.

 11/01: Posada en marxa Zona 28.



Comunicació

Amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels

no residents a la Zona 27 només podran estacionar un màxim de dues

hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical

corresponent i amb la Tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta

mediambiental del vehicle.

Tots els residents d’aquesta nova zona que siguin titulars d’un vehicle

enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les

places Verdes de la Zona 27 així identificades en el senyal vertical

corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta

mediambiental del seu vehicle.
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Cartell porteria



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 
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• Agressions de parquímetres

• Vigilancia: trets de balins i agressions verbals



Moltes gràcies


