
Residents Zona 30 

Ampliació AREA 2021: 
Vallcarca i els Penitents i el Coll 

26 octubre 2021 



Situació actual 
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. 

Impacte: Expulsió de vehicles forans. Sense canvis 

significatius per als residents.  

El barri de Vallcarca i els Penitents està parcialment 

regulat. 

El barri del Coll no està regulat.  



Estudi  

•  Expulsió de forans en ambdues zones, principalment zona 
Nord.  

•  Sense canvis pels residents de la zona Nord i augment de la 
pressió residencial en la zona Sud.  

•  Sense canvis significatius per als residents del Coll.  

Anàlisi de l’estacionament global i impacte de la seva regulació 
(zona no regulada del barri de Vallcarca i els Penitents i el barri 
del Coll) 

El barri del Coll es troba a la vall que 
formen el turó del Coll i el turó del 
Carmel 
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Residents Zona 30 

Nombre	de	places:	

•  858	places	verdes	

•  10	places	DUM	

•  400	places	motos	

Zona VH 

Sarrià  
(ampliació 2022) 

Zona 25 

Zona 16 

Zona 29 

Zona 15 

Zona 23 



Residents Zona 16 

Nou àmbit Zona 16 

Zona 30 

Travessera de Dalt Es mantenen a 
la Zona 16 

Resident canvi de zona:  
De la zona 16 a la Zona 30 

Zona 5 Zona 6 



Planificació dels treballs 

•  Presenyalització (del 25/10/2021 al 01/11/2021) 
Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les 
obres de senyalització a cada carrer. 

•  Senyalització i instal·lació de parquímetres (del 01/11/2021 al 28/11/2021) 
Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació 
dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer. 

•  Enviament de cartes als residents (del 08/11/2021 al 21/11/2021) 
Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de la nova Zona 30. 

•  Posada en marxa (29/11/2021) 
Activació de les noves places d’estacionament de la Zona 30. 



Comunicació 

1.  Presenyalització prohibit estacionar 

2.  Fulletó  

3.  Carta Residents  

4.  Notícia web de l’AREA ! https://www.areaverda.cat/index.php/ca/noticies/ 

fulletó 

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 30. 

•  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 



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 



Obtenció tiquets areaDUM - SPRO 



Moltes gràcies 


