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Millorem la qualitat  
de l’aire 

Potenciem l’ús  
del transport públic

Reduïm l’ús del vehicle privat 
i la contaminació

Facilitem l’estacionament  
i l’aprofitament de l’espai públic

Reduïm el temps per 
buscar aparcament

Les àrees d’estacionament regulat  
volen transformar Sant Cugat en una ciutat 
amb una nova mobilitat, neta i saludable,  
que doni resposta als reptes de sostenibilitat 
de les ciutats modernes.



L’objectiu és millorar l’accessibilitat a 
llocs públics de lliure concurrència com 
poden ser els Centres d’Atenció Primària, 
on es podrà estacionar gratuïtament 
durant 2 hores.
En aquestes zones poden estacionar tots 
els vehicles, que hagin validat prèviament 
el tiquet al centre corresponent.

El temps per poder validar el tiquet 
d’estacionament serà de 15 minuts.

L’horari de funcionament de l’àrea  
vermella es de dilluns a divendres de  
8 a 20h i dissabtes de 9 a 14h.

La tarifa vermella estarà disponible 
durant el mes d’agost.

L’objectiu és millorar l’aprofitament  
dels espais d’estaciomanent en aquells 
indrets del municipi on l’oferta de places 
és molt reduïda.
Es tracta d’un estacionament regulat 
d’aparcament on l’usuari pot estacionar  
un màxim de 30 minuts.

L’horari de funcionament de l’àrea 
comercial comprèn de dilluns a divendres 
de 8 a 20h i dissabtes de 9 a 14 hores.

Actualment hi ha 10 places situades al 
Carrer Orient cantonada amb passeig 
Torreblanca.

L’objectiu és la priorització de l’estacionament 
dels residents i la reducció de l’ús del vehicle 
privat al municipi.
Actualment hi ha diverses tarifes en funció de la 
tipologia d’usuari.

L’horari de funcionament de l’àrea verda per a 
residents comprèn els dies laborables de 8h a 20h.

Residents d’àrea verda 
1 dia  0’20€

1 setmana  1’00€

1 trimestre 12’00€

1 any 40’00€

Residents de Sant Cugat
0,7 euros/hora amb un màxim de 6 h  
amb un mínim de 0,35 €

Anul·lació denúncia  7’20€

No residents
15 min (mínim) 0’55€

30 min 1’10€

60 min 2’20€

90 min 3’30€

120 min(màxim) 4’40€

Anul·lació denúncia  7’20€

Tarifa Plis Plas
Els usuaris que no siguin residents en àrea verda, 
disposaran d’un temps gratuït per a realitzar 
estacionaments curts, amb l’objectiu de facilitar 
gestions ràpides.

Aquesta tarifa gratuïta no permetrà treure tiquets 
consecutius similars i solament es podrà gaudir 
dos cops al dia, una estarà disponible de 08h a 14h 
del matí i es disposarà d’una segona de 14h a 20h 
de la tarda.

L’objectiu és proporcionar una elevada rotació de 
vehicles als voltants de zones de serveis amb sector 
terciari i zones comercials, amb la finalitat que un 
màxim nombre de persones es puguin beneficiar 
de l’avantatge de poder estacionar el seu vehicle 
durant un període de temps limitat de dues hores, 
per realitzar les seves gestions.

Tarifa blava A
Laborables de 9 a 14 h i de 17 a 20 h i dissabtes  
de 9 a 14 h.

15 min (mínim) 0’35€

30 min 0’70€

60 min 1’40€

120 (màxim) 2’80€

Anul·lació de denúncia   7,20€

Les places situades al carrer d’Amposta, tenen un 
horari especial de dilluns a divendres de 09h a 20h, 
sense interrupcions al migdia. 

Tarifa blava B  
Laborables de 9  a 14h i de 17 a 20h i dissabtes  
de 9 a 14 h.

15 min (mínim) 0’70€

30 min 1’40€

60 min 2’80€

120 (màxim) 5’60€

Anul·lació de denúncia   14,40€

Aquesta tarifa s’aplica al conjunt de places situades 
davant del mercat de Torreblanca.
Els clients del mercat poden estacionar gratuïtament 
sempre que realitzin les seves compres en alguna 
de les parades existents mitjançant la selecció de la 
“tarifa mercat”.

La tarifa d’Àrea Blava B i Mercat estaran disponibles 
durant el mes d’agost.
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Els vehicles que diposin del distintiu 
ambiental emès per la DGT, podran 
acollir-se a les següents bonificacions:
Etiqueta Emissions Zero: Exempció total 
de pagament en l’àrea verda

Etiqueta Emissions ECO: Bonificació 50 % 
sobre la tarifa d’àrea verda


