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» Nota de Premsa 

27 de desembre de 2011 

 

www.bcn.cat/media 

L'Àrea Verda serà gratuïta per als residents a partir de 

l'1 de gener 
 

 

» Les noves ordenances per al 2012, aprovades pel Consell Plenari del 23 de 

desembre, inclouen la tarifa 0 per als residents que no tinguin cap sanció 

l’últim any 

 

» Els residents tindran una nova targeta d'Àrea Verda que substitueix el distintiu 

que s'havia de col·locar al vehicle 

 

A partir de l’1 de gener, els residents de l’Àrea Verda podran estacionar gratuïtament en 
aquestes places d'estacionament si no tenen cap sanció durant l'últim any. S'acompleix així un 
dels compromisos de l'alcalde Trias d’afavorir l’aparcament dels veïns. 
 

La mesura s'inclou en les noves ordenances del 2012, aprovades pel Consell Plenari de 

l'Ajuntament del 23 de desembre, que també contemplen la congelació de les tarifes de les 

zones C i D d'Àrea Blava i un augment del  3'31% en les zones blaves A i d’un 4'17% en les 

zones blaves B. Les tarifes d'Àrea Verda per a no residents pugen un 2'04 a la zona mixta A  un 

2'61 a la zona mixta B. 

 

» Nova targeta Àrea Verda 

 
Una altra de les novetats per al 2012 és que desapareix el distintiu adhesiu que s’enviava cada 
any als residents i que s’havia de col·locar dins el vehicle. Aquest distintiu es substitueix per 
una nova targeta, que ja s'ha enviat per correu als residents, i que servirà per a obtenir el tiquet 
d’estacionament de la seva zona (encara que aquesta pugui ser amb tarifa 0) 
 
La nova targeta serà l’element identificador del resident en el parquímetre, ja que incorpora un 

xip amb tota la seva informació: 

 

 
 la matrícula del vehicle (o matrícules en cas que 

es disposi de dos o més vehicles). 
 

 la tarifa corresponent. En cas que el resident no 
hagi estat multat en el darrer any, gaudirà de la 
tarifa 0€. Els residents poden consultar al web 
www.bcn.cat/areaverda (secció tràmits) quina 
tarifa els pertoca. 
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Durant la segona quinzena del mes de novembre, l’Àrea Verda ha enviat als domicilis dels 
residents les 220.000 cartes de renovació amb les noves instruccions i la targeta corresponent. 
Aquells residents que tenen dos o més vehicles han rebut dues targetes idèntiques d’Àrea 
Verda. Amb qualsevol de les dues poden extreure el tiquet del parquímetre ja que la targeta 
incorpora totes les matrícules i únicament han de triar per a quin vehicle necessiten tiquet 
d’estacionament. 
 
La nova targeta simplifica l’operativa ja que comporta diferents avantatges: 
 

 Disposar d’una única targeta per resident, independent del número de vehicles.  

 Realitzar el pagament de totes les tarifes d’Àrea Verda com a resident (tarifa habitual o 

tarifa 0€).  

 Actualització automàticament a través dels parquímetres dels canvis que es produeixin 

(altes i baixes de vehicles; canvis de domicili i, per tant, canvi de zona de resident...) 

prèvia notificació a l’Àrea Verda pels mitjans habilitats 

 Eliminació definitiva del distintiu adhesiu de resident anual que es col·locava al vehicle. 

 Facilitar la gestió de tràmits online. Més comoditat pel ciutadà: web Àrea Verda i Portal 

de tràmits Ajuntament de Barcelona 

 Fer el canvi de zona a comerciant. 

 
» Nova operativa per a residents 

 
A l’hora d’operar amb el parquímetre, les instruccions són simples i només cal seguir els 
passos que s’indiquen a la pantalla i a l’adhesiu del parquímetre: 
 
1.- Inserir targeta d’Àrea Verda 
2.- Seleccionar matrícula 
3.-Inserir monedes o targeta bancària o bé Prémer F1 per a validar 
 
» Ciutadans que tenen dret a la targeta d’Àrea Verda 

 

Són un total de 220.000 residents, dels quals actualment el 30% tenen tarifa normal de l’Àrea 
Verda, i el 70% tenen tarifa de zero euros en no haver tingut cap multa en cap dels seus 
vehicles l’últim any (de 1 d’octubre 2010 a 30 setembre 2011). S’aplicarà la tarifa per igual a 
tots els vehicles del resident, o bé 1 Euro/setmana o bé 0 Euro/setmana. 
 
» Formes de pagament 

 

Tots els residents amb caràcter general podran escollir al parquímetre entre pagament diari, 
setmanal i trimestral. Addicionalment, s’ofereix l’opció del pagament trimestral al web de l’Àrea 
Verda, però en qualsevol cas, el resident ha d’anar al parquímetre i obtenir el tiquet. 
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» Tarifes 2012 

 

 

Àrea Verda 
NO residents 

Tarifa 2011 Tarifa 2012 Variació 

Z.mixta A 2'94 3'00 2'04% 

Z.mixta B 2'68 2'75 2'61% 

Àrea Blava  Tarifa 2011 Tarifa 2012 Variació 

A 2'42 2'50 3'31% 

B 2'16 2'25 4'17% 

C 1'96 1'96 0'00% 

D 1'08 1'08 0'00% 

 
 

 


