QUINS BENEFICIS APORTA L’ÀREA VERDA?
 Preferència d’aparcament per a les persones residents

QUINS BENEFICIS APORTA LA ZONA BLAVA?
 Increment de visites als establiments comercials

QUINS BENEFICIS APORTEN TOTES DUES?





QUI TÉ DRET AL DISTINTIU
PER A L’ÀREA VERDA?
RESIDENTS QUE:
 Estiguin empadronats/des a d’Esplugues
de Llobregat, dins dels límits del sector
regulat, i al dia de les obligacions econòmiques (tributs, preus públics i multes) amb
l’Ajuntament d’Esplugues.
 Siguin titulars o conductor/a habitual o
primer/a conductor/a, d’un vehicle donat
d’alta de l’IVTM (Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica) a Esplugues.
 Disposin d’un vehicle en règim de rènting,
lísing o lloguer superior a tres mesos i amb el
contracte a nom de particular.
 Constin com a conductor/a principal d’un

Més fluïdesa i menys trànsit al barri
Més rotació en l’ús de les places d’aparcament disponibles
Menys fums i sorolls
Menys indisciplina i abandonament de vehicles

vehicle propietat de l’empresa on es treballi
o en règim de rènting, lísing o lloguer
superior a tres mesos i amb el contracte a
nom de l’empresa.
 L’Ajuntament d’Esplugues lliurarà a les persones que reuneixen els requisits un distintiu
en què serà ben visible el número de la
matrícula del vehicle corresponent.

ACTIVITATS COMERCIALS:
 Tota activitat econòmica o establiment amb
llicència municipal, que no tingui deutes
amb l’Ajuntament. Té dret a obtenir un
distintiu per establiment
 Si es tracta de persones jurídiques amb
vehicles a nom de l’empresa, els quals
tributin a Esplugues, podran obtenir un
distintiu per cada vehicle (cal disposar de
llicència i no tenir deutes)

 S’ha de demanar a l’Ajuntament el distintiu
i aportar:

A. Cada titular d’activitat ubicada en el sec-

tor d’àrea verda o persona que representi
a la societat (en cas de tractar-se de
persones jurídiques) haurà de comunicar
a l’Ajuntament quin és el vehicle (matrícula i titular) que desitja que gaudeixi de
distintiu.
B. S’haurà d’aportar còpia del permís de
circulació de cada vehicle.
C. C aldrà comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi.
En tots els casos (residents i comercials),
els vehicles no han de superar les 9 places,
inclòs el conductor, els 6 metres de longitud
ni els 3.500 quilograms de PMA (pes
màxim autoritzat).

QUÈ COSTA APARCAR EN ÀREA VERDA
A LES PERSONES AMB DISTINTIU?
Per cada dia natural o fracció: ......................... 0,20

€
Per setmana:............................................................ 1 €
QUÈ COSTA APARCAR EN ÀREA VERDA
SENSE DISTINTIU O EN ZONA BLAVA?
Per cada 15 minuts (període mínim): . .............. 0,75

€
Per 2:30 hores (període màxim):....................... 7,50 €
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Febrer de 2013

Benvolgut ciutadà, benvolguda ciutadana,
Durant la segona quinzena de febrer, entrarà en funcionament el nou sistema de regulació de l’estacionament
a la via pública –ÀREA VERDA- al barri de Finestrelles, que substituirà al que funciona actualment. Aquest
nou sistema, ja implantat amb èxit a diversos carrers del barri Centre i al sector París-Roma-Londres, ha
demostrat ser una bona eina per millorar la mobilitat i reporta, entre d’altres, els beneficis següents per a
la ciutadania:
- Més aparcament per a les persones residents a l’àmbit de l’ÀREA VERDA
- Més fluïdesa i menys trànsit a la ciutat
- Més rotació en l’ús de les places d’aparcament disponibles
- Menys fums i sorolls
- Menys indisciplina i abandonament de vehicles
A la part posterior d’aquest escrit es detallen les característiques bàsiques del sistema, l’àmbit concret
d’implantació i la seva forma bàsica de funcionament.
Per a l’acreditació de la condició de persona resident a l’àmbit d’implantació de l’ÀREA VERDA, l’Ajuntament
d’Esplugues lliurarà a les persones que reuneixen els requisits –indicats a la part posterior d’aquest escrit–
un distintiu en què serà ben visible el número de la matrícula del vehicle corresponent.
Per al lliurament de distintius se seguirà el procediment següent:
a) Les persones empadronades en l’àmbit de l’àrea verda que:
- Siguin titulars d’un vehicle donat d’alta d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a Esplugues.
- I estiguin al corrent de les obligacions econòmiques (tributs, preus públics i multes) amb l’Ajuntament
d’Esplugues.
Rebran al seu domicili, abans de l’entrada en funcionament del servei, un distintiu acreditatiu sense necessitat de fer cap gestió a l’Ajuntament.
b) Les persones empadronades en l’àmbit de l’àrea verda que:
- No siguin titulars, però sí conductors/es habituals o primer/a conductor/a d’un vehicle donat d’alta
d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a la ciutat d’Esplugues.
- Disposin d’un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer superior a tres mesos i amb el contracte a
nom de particular.
- Constin com a conductor/a principal d’un vehicle propietat de l’empresa on treballin o en règim de
rènting, lísing o lloguer superior a tres mesos i amb el contracte a nom de l’empresa.
- I estiguin al corrent de les obligacions econòmiques (tributs, preus públics i multes) amb l’Ajuntament
d’Esplugues.
Hauran de sol·licitar el distintiu en el Punts d’Atenció a la Ciutadania (plaça Santa Magdalena, 24 o rambla Verge de la Mercè, 1, de dilluns a divendres, de 8.30 a 19 hores), acompanyant la documentació
acreditativa corresponent.
En tots els casos, els vehicles no han de superar les 9 places, inclòs el conductor, ni els 6 metres de
longitud ni els 3.500 quilograms de PMA (pes màxim autoritzat).
Per a més informació, podeu adreçar-vos al telèfon gratuït 900 30 00 82, d’informació ciutadana, al Punt
d’Atenció a la Ciutadania i al web www.esplugues.cat
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