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1 Objectius 

L’ajuntament de Girona disposa actualment de 1.755 places d’aparcament regulat de pagament (zona blava i verda) a la ciutat, 
concentrant l’oferta principalment en les zones de Mercadal, Eixample Sud i Eixample Nord per a la zona blava i Eixample Nord 
i Carme per a la zona verda. El número de places d’aparcament l’any 2019 era de 1.971, de les quals s’en van eliminar 216 per 
guanyar espai i prioritzar els desplaçaments a peu. 

Tanmateix, a la major part del municipi l’aparcament en calçada es troba no regulat (exceptuant regulacions especifiques com 
les reserves de càrrega i descàrrega i PMR). 

L’objectiu és l’estudi del dimensionament i la redacció de part del projecte d’establiment del servei d’estacionament regulat de 
vehicles amb horari limitat i en superfície a la ciutat de Girona. 

L’àmbit d’estudi, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, inclou 11 sectors de la zona central de Girona, concretament: 

1) Barril Vell 

2) Carme 
3) Mercadal 
4) Eixample Sud 
5) Eixample Nord 
6) Montilivi 
7) Sant Narcís, ciutat Jardí 
8) Can Gibert 
9) Santa Eugènia 
10) Pedret 
11) Sant Ponç 

Els altres sectors de la ciutat, ubicats lluny del centre, no presenten una pressió d’aparcament de vehicles externs al sector. En 
aquests casos l’estacionament regulat no aporta millores significatives a la mobilitat. 

El contracte engloba els corresponents estudis de balanç d’aparcament, estudis de rotació i origen dels vehicles estacionats, 
estudi tècnic del servei, així com les propostes de les diferents zones generals i per residents i les propostes de tarifes, sistemes 
de pagament i control. 
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2 Descripció de l’escenari actual 

2.1 Diagnosi de l’oferta d’aparcament i vehicles segons tipologia 
 

 

2.1.1 Oferta places regulades Zona Blava i Zona verda  

Tot seguit es descriu la situació actual de l'aparcament regulat a la ciutat de Girona. Es pot veure que el sector que té més places 
regulades és l’Eixample Nord, amb un total de 1.390 places. Per l’altre banda, el que en té menys és el de Sant Narcís, ciutat 
Jardí, amb només 11 places. Nota: Aquestes dades de oferta de places provenen de les bases de dades del servei d’estacionament 
regulat quadrades amb les dades del UMAT. 

 

 
Taula 1. Aparcament zona verda i blava actual per sectors (font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 

Sector 
Aparcament zona 

blava 
Aparcament zona 

verda 
Total general 

Barri Vell  23 23 

Carme 34 128 162 

Eixample Nord 672 718 1.390 

Eixample Sud 69  69 

Mercadal 64  64 

Sant Narcís, ciutat Jardí 11  11 

Santa Eugènia 36  36 

Total general 886 869 1.755 
 

 
En les zones verdes hi poden estacionar tots els vehicles, però amb tarifes i horaris diferenciats segons el lloc de residència de 
l’usuari i del vehicle que vol aparcar. Tots els vehicles, tant de residents com de no residents, poden estacionar-hi de manera 
lliure i gratuïta fora de l'horari que indiqui la senyalització vertical. 

Hi ha dos zones verdes diferenciades, zona verda de Les Pedreres i zona verda de Güell-Devesa. Els horaris d’aparcament amb 
tiquet també són diferents, en la zona verda de Les Pedreres: de dilluns a divendres feiners de 9.30 a 13 h i de 17 a 20 h i 
dissabtes feiners de 9.30 a 13 h. Per l’altre banda, en la zona verda de Güell-Devesa: de dilluns a dissabte laborables de 8 a 20 
hores. Fora d’aquest horari, l’estacionament en zona verda és gratuït i lliure. 

A la zona blava hi poden estacionar tots els vehicles, amb el comprovant horari corresponent, durant el temps màxim de dues 
hores. Hi ha un total de 886 places. L'horari de funcionament de la zona blava coincideix amb l'horari de més trànsit a la ciutat, 
de dilluns a dissabtes laborables, de 9.30 a 13 hores i de 16 a 20 h. A la zona blava del barri de Sant Narcís, ciutat Jardí, l’horari 
és de dilluns a divendres laborables de 9.30 a 13 h i de 17 a 20 h, i els dissabtes laborables de 9.30 a 13 h. Fora d’aquest horari, 
l’estacionament en zona blava és gratuït i lliure. 
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Figura 1. Zona blava per sectors (font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 
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Pel que fa a les tarifes, les tarifes aprovades pel 2022 són les següents: 

 A les places de caràcter general, 1,10 euros/hora en fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 30 cèntims. 

 A les places amb preferència als residents: 

o Residents a la zona , 0,30 euros/dia, 1,55 euros/setmana i 20,30 euros/trimestre. 
o Residents a Girona , 0,60 euros/hora en fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 25 cèntims. 
o No residents a Girona, 1,10 euros/hora en fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 35 cèntims. 

 A les places de llarga durada, 2,05 euros/dia i 14,40 euros/setmana. En horari nocturn (de 22:00 a 8:00h) la tarifa per a 
residents a la zona: 1,05 euro/dia i 7,20 euros/setmana. 

 

2.1.2 Oferta d’altres places regulades en calçada  

A banda de la zona blava i la zona verda, Girona disposa d’una gran varietat de places regulades en calçada. 

Les tipologies més importants incloses en aquesta categoria són: 

 Places de Càrrega i descàrrega: Són places pensades per a l'ús exclusiu dels transportistes, perquè puguin fer les seves 
entregues amb rapidesa i fluïdesa, sense interrompre el correcte funcionament de la circulació. 

 Places reservades per a PMR, hotels, serveis d’emergència, etc. 

 Aparcaments privats en superfície (de pagament): Es tracta de bosses d’aparcament en superfície, d’ús públic i 
generalment de titularitat privada i amb control d’entrada i sortida que funcionen com a aparcament de pagament. 

 Aparca i compra: Places d’ús gratuït però amb un límit de temps per a fer gestions puntuals 

 Parada de busos discrecionals: Places reservades per a l’estacionament i parada de busos discrecionals 

 Parada de taxis: Places reservades per l’estacionament de taxis. 

A continuació es detalla en una taula l’oferta d’aquest tipus de places per cada sector: 
 

 
Taula 2. Oferta d'aparcament per cada tipus de plaça i sector font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 

  

C/D 
Mobilitat reduïda / 

hotels / policia 

Aparcament 
privat en 
superfície 

Aparca i 
Compra 

Parada busos 
discrecionals 

Parada de 
taxis 

TOTAL 

Barri Vell 17 9     . 

Can Gibert del Pla 29 24     53 

Carme 17 11     28 

Eixample Nord 312 84 651 2  32 1.081 

Eixample Sud 115 104 315 11  11 556 

Mercadal 129 18    6 153 

Montilivi 7 13  4   24 

Pedret 5 4   4  13 

Sant Narcís, ciutat 
Jardí, 

3 6 
     

9 

Sant Ponç 4 15 260   11 290 

Santa Eugènia 45 27  2   74 

TOTAL 683 315 1.226 19 4 60 2.307 

El tipus d’altres places regulades més important són els aparcaments en superfície que són de pagament, amb un total de 1.226 
places, on l’Eixample Nord és el més representatiu. 

 
 

2.1.3 Oferta de places no regulades en calçada  

S’ha realitzat un treball específic de comptatge del nombre de places per cada tram de carrer amb oferta d’aparcament no 
regulat creant una base de dades georeferenciada amb aquesta informació. Posteriorment s’han agrupat per sectors tots els 
trams amb oferta de places no regulades i s’ha realitzat un comptatge de l’oferta total per cada sector. 
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Figura 2. Exemple d'aparcament no regulat (font: Google) 

El resultat queda resumit a la següent taula: 

Taula 3. Aparcament no regulat per sector font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 

Sectors Aparcament no regulat 

Barri Vell 338 

Carme 99 

Mercadal 0 

Eixample Nord 834 

Eixample Sud 3.484 

Sant Narcís, ciutat Jardí 585 

Pedret 327 

Sant Ponç 381 

Can Gibert del Pla 991 

Santa Eugènia 697 

Montilivi 1.196 

Total 8.932 

El sector de l’Eixample Sud concentra el 40% de les places no regulades, amb un total de 3.484 places. Montilivi és el segon 
sector amb més places no regulades, amb un total de 1.196. Per altra banda, sectors com Pedret, Barri Vell i Carme, tenen un 
nombre molt baix de places no regulades. El sector de Mercadal no té cap plaça no regulada. 
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Figura 3. Oferta de places no regulades per sector (font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 
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2.1.4 Oferta de bosses d’aparcament no regulat  
 
 

Pel que fa a les grans bosses d’aparcament no regulat, hi ha un total de 2.852 places distribuïdes en 7 sectors. El sector que més 
places té és l’Eixample Sud, amb 948 places, seguit per l’Eixample Nord, amb 928 . 

Taula 4. Oferta de places d'aparcament en grans bosses (font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 

Sector Places d’aparcament en Grans bosses 

Barri Vell 138 

Can Gibert del Pla 290 

Carme 95 

Eixample Nord 928 

Eixample Sud 948 

Montilivi 214 

Santa Eugènia 239 

Sant Ponç 0 

Total general 2.852 

Es tracta de grans superfícies dedicades a l’estacionament de vehicles, la majoria d’elles asfaltades, amb accés directe a nivell 
de la resta de vials i amb senyalització horitzontal que delimita la separació entre places. 

 

 

Figura 4. Exemples de grans bosses d'aparcament (font : Google) 

La bossa d'aparcament amb més places és 450 places a l'Eixample nord a la Rotonda de Pedret. 
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Figura 5. Bossa d'aparcament situada a la Rotonda de Pedret (font: Google) 

 
 

2.1.5 Oferta de places d’ús públic fora de calçada  

Es tracta d’aparcaments fora de calçada d’ús públic. Poden ser de titularitat pública (de l’ajuntament en règim de concessió) o 
privada (directament d’un particular). 

 
 

Figura 6. Exemple d'aparcaments d'ús públic fora de calçada (font: Google) 

Es disposa de la base de dades de l’ajuntament amb les dades del nombre de places de cada estacionament: 

Taula 5. Aparcament d'ús públic fora de calçada (font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 

Nom Carrer Titularitat Places 

P Santa Caterina Pl. Hospital Municipal - Concessió 444 

P Pl Catalunya Pl. Salvador Espriu Municipal - Concessió 380 

P Vista Alegre C. Vista Alegre Municipal - Concessió 90 

Pl Jutjats C. Berenguer Carnicer Municipal - Concessió 427 

P Gassa-Sèquia C. Sèquia Privat 100 

P Salle-Juli Garreta C. Sant Joan Baptista La Salle Privat 300 

P Maragall C. Joan Maragall Privat 450 

P Pl Constitució Pl. Constitució Municipal - Concessió 407 
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Nom Carrer Titularitat Places 

P Central-Marquina Pl. Joan Brossa Municipal - Concessió 345 

P Casernes C. Emili Grahit Municipal - Concessió 315 

P Güell-Devesa Pl. Prudenci Bertrana Municipal - Concessió 216 

P Creu C. Creu Privat 210 

P Eiximenis C. Eiximenis Privat 175 

P la Devesa C. Figuerola Privat 46 

P Trueta Av. De França Municipal - Concessió 203 

GEIEG C. de l’Esport Privat 57 

Només hi ha aparcament subterranis d’ús públic als sectors del Carme, Eixample Nord i Mercadal. Mentre que Mercadal i 
l’Eixample Nord n’hi ha més de 1.500 places, el Carme només n’hi ha 90. L'aparcament subterrani amb més places és de 450 
places a l'eixample nord al carrer Joan Maragall seguit del de Santa Caterina (444 places), els jutjats (427 places) i el de la Plaça 
de la Constitució (407 places). 

Les dades s’han agrupat per sectors resultant la taula següent: 

Taula 6. Aparcament subterrani (font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 

Sector Aparcament subterrani 

Carme 90 

Eixample Nord 1.994 

Eixample Sud 315 

Sant Pons 260 

Mercadal 1.506 

Total 4.165 

2.1.6 Oferta de places privades fora de calçada  

Es tracta d’aparcaments particulars d’ús privat. La caracterització d’aquest tipus d’aparcaments s’ha elaborat d’acord a una base 
de dades cedides per l’ajuntament de Girona que inclou l’adreça del padró d’aquelles propietats associades a l’ús aparcament i 
una estimació del nombre de places per a cada registre. S’ha elaborat un procés de geolocalització de cadascuna de les adreces 
d’aquesta base i s’han agrupat per sectors per estimar la disponibilitat de places d’ús privat en cada àmbit. 

Aquestes places inclouen des de garatges d’edificis de pisos (un únic garatge pot incloure diversos nivells i un conjunt elevat de 
places) fins a garatges unifamiliars en zones residencials de baixa densitat. 

A continuació es mostra la taula amb l’oferta estimada d’aquest tipus de places per cada sector: 

Taula 7. Aparcament privat per sectors l’any 2021 (font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 

Sector Aparcament privat 

Barri Vell 657 

Can Gibert del Pla 2.368 

Carme 1.244 

Eixample Nord 11.568 

Eixample Sud 7.977 

Mercadal 662 

Montilivi 3.155 

Pedret 69 

Sant Narcís, ciutat Jardí 53 

Sant Ponç 153 

Santa Eugènia 2.336 

Total 30.242 



12 de 77  

 
 

Figura 7. Número de places d'aparcament privat per sector (font: Elaboració pròpia amb dades del UMAT) 
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2.1.7 Població i cens de vehicles per sector  

 

 
Figura 8. Població al 2021 per sectors (font: Elaboració pròpia amb dades de l'observatori) 

 

 
Taula 8. Superfície, habitants i densitat per sector (font: Elaboració pròpia amb dades de l'observatori) 

 Superfície (ha) Habitants (hab) Densitat (hab/ha) 

Barri Vell 35 3.281 94 

Can Gibert del Pla 46 7.636 166 

Carme 47 3.336 71 

Eixample Nord 155 21.423 138 

Eixample Sud 138 22.340 162 

Mercadal 19 2.587 136 

Montilivi 69 5.323 77 

Pedret 26 822 32 

Sant Narcís, ciutat Jardí 14 1.067 76 

Sant Ponç 39 861 22 

Santa Eugènia 46 9.941 216 
 

 
El nombre total de vehicles censats a Girona és de 65.952 vehicles (dades de l’IVTM del 2021). El nombre total de vehicles 
censats a Girona en els sectors de l’àmbit de l’estudi és de 47.615 vehicles. A la taula a continuació es mostra el nombre de 
vehicles per tipologia i per sector (dades any 2017). 

 
 
 
 
 
 

Taula 9. Vehicles censats a Girona, diferenciats per sector i per tipologia de vehicle (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
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Sector 
Turismes i 
furgonetes 

Motocicletes Altres TOTAL 

Barri Vell 1.742 471 115 2.328 

Can Gibert del Pla 3.166 759 96 4.021 

Carme 1.488 467 32 1.987 

Eixample Nord 10.691 2.654 319 13.663 

Eixample Sud 10.055 2.790 411 13.256 

Mercadal 1.602 399 138 2.139 

Montilivi 2.809 904 91 3.805 

Pedret 327 99 5 432 

Sant Narcís, ciutat Jardí 478 148 14 640 

Sant Ponç 321 77 11 409 

Santa Eugènia 3.894 929 112 4.935 

Total 36.573 9.697 1.345 47.615 
 
 

A partir de les dades de les adreces on està empadronat cada vehicle s’ha elaborat una tasca de vincular cada adreça amb el 
sector corresponent. D’aquesta manera es poden caracteritzar els volums de vehicles empadronats a cada sector. A la taula a 
continuació es pot veure resumit els vehicles censats en l’àmbit d’estudi per sector: 

 

 
Taula 10. Índex de motorització per sector (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 

Sector Nombre de vehicles Població 
Índex de Motorització 

(veh/1.000 hab) 

Barri Vell 2.328 3.281 710 

Can Gibert del Pla 4.021 7.636 527 

Carme 1.987 3.336 596 

Eixample Nord 13.663 21.423 638 

Eixample Sud 13.256 22.340 593 

Mercadal 2.139 2.587 827 

Montilivi 3.805 5.323 715 

Pedret 432 822 525 

Sant Narcís, ciutat Jardí 640 1.067 600 

Sant Ponç 409 861 475 

Santa Eugènia 4.935 9.941 496 

TOTAL 47.615 78.617 606 

Destaquen els sectors de Barri Vell, Mercadal i Montilivi, amb l’índex de motorització més elevat. 
 
 

2.1.8 Estudi del dèficit de places d’aparcament  

En aquest capítol es contrasten les dades d’oferta d’aparcament amb el número de vehicles amb domilici fiscal a Girona i de 
tipus Turismes i Furgonetes, a cada sector (en base als inventaris explicats en els capítols anteriors) amb l’objectiu de identificar 
aquells sectors on hi ha una relació d’oferta demanda més penalitzada per als residents. 

Es realitza una anàlisi dels vehicles censats de tipus turismes i furgonetes a cada sector de Girona i l’oferta d’estacionament des 
de dos punts de vista: 

1. En primer lloc es compara el número de vehicles censats de tipus turismes i furgonetes amb el volum d’oferta 
d’aparcament privat. D’aquesta manera es pot valorar quin percentatge de vehicles censats tenen plaça per estacionar 
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fora de calçada. Si el volum de vehicles és superior significa que part d’aquests vehicles hauran d’estacionar a la via 
pública o en altres estacionaments de pagament alternatius. 

2.  En segon lloc es compara el nombre de vehicles censats de tipus turismes i furgonetes amb l’oferta total d’aparcament 
no regulat, incorporant a banda de l’aparcament privat, la suma de l’aparcament no regulat en calçada més les grans 
bosses (també sense regulació). L’objectiu es identificar el dèficit real de cada sector, comptant places dins i fora de 
calçada. 

 

Dèficit infrastructural d’aparcament 

El dèficit infraestructural és la diferència entre la demanda residencial teòrica i l’oferta de places fora de calçada. Dit d’una altra 
manera, és el nombre de vehicles que no disposen de plaça d’estacionament en aparcaments privats. A la següent taula es 
mostra el dèficit infraestructural i es calcula el rati del dèficit infrastructural d’estacionament per hectàrea. 

Taula 11. Dèficit infraestructura per sector (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
 

  
Hectàrees 

Nombre de 
vehicles* 

Aparcament 
privat 

Dèficit 
Infrastructural de 

vehicles 

Dèficit 
infrastructural 

vehicles/ha 

Barri Vell 35 1.742 657 1.085 31 

Can Gibert del Pla 46 3.166 2.368 798 17 

Carme 47 1.488 1.244 244 5 

Eixample Nord 155 10.691 11.568 -877 -6 

Eixample Sud 138 10.055 7.977 2.078 15 

Mercadal 19 1.602 662 940 49 

Montilivi 69 2.809 3.155 -346 -5 

Pedret 26 327 69 258 10 

Sant Narcís, ciutat Jardí 14 477 53 424 30 

Sant Ponç 39 321 153 168 4 

Santa Eugènia 46 3894 2.336 1.558 34 

*Inclou turismes i furgonetes 

En la majoria dels sectors hi ha un dèficit d’acaparament privat, excepte l’Eixample Nord i Montilivi, on el nombre d’aparcament 
privat és major al nombre de vehicles censats en aquest sector. 

La següent gràfica mostra el nombre de vehicles turismes i furgonetes per sector (en blau) en contrast amb el nombre de places 
d’aparcament privat (requadre negre). 
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Figura 9. Dèficit d'aparcament privat (infrastructural) en relació al nombre de vehicles turismes i furgonetes per sector (font: Elaboració pròpia amb 
dades de l'Ajuntament de Girona) 

 

 
Dèficit residencial global d’aparcament 

El dèficit residencial d’estacionament és la diferència entre la demanda residencial teòrica i l’oferta de places totals en calçada i 
fora calçada. El calcula restant tot l’aparcament disponible (calçada i fora calçada) al número de vehicles de residents al sector. A 
la següent taula es mostra el dèficit global d’estacionament i es calcula el rati del dèficit residencial d’estacionament per 
hectàrea. 

Taula 12. Dèficit global residencial d'estacionament per sector (Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona i UMAT) 
 

  
Hectàrees 

Nombre de 
vehicles 

Aparcament 
privat 

Aparcament 
no regulat 

Aparcament 
grans bosses 

Aparcament 
Zona verda 

Dèficit 
residencial 

vehicles 

Dèficit 
residencial 

veh/ha 

Barri Vell 35 1.742 657 338 138 23 586 17 

Can Gibert del Pla 46 3.166 2.368 991 290  -483 -10 

Carme 47 1.488 1.244 99 95 128 -78 -2 

Eixample Nord 155 10.691 11.568 834 928 718 -3.357 -22 

Eixample Sud 138 10.055 7.977 3.484 948  -2.354 -17 

Mercadal 19 1.602 662 0   940 49 

Montilivi 69 2.809 3.155 1.196 214  -1.756 -25 

Pedret 26 327 69 327   -69 -3 

Sant Narcís, ciutat Jardí 14 478 53 585   -160 -11 

Sant Ponç 39 321 153 381   -213 -5 

Santa Eugènia 46 3.894 2.336 697 239  622 14 

 

 
Els únics sectors que tenen dèficit residencial d’aparcament són Barri Vell, Mercadal i Santa Eugènia. 

Per tant, aquests els sectors amb dèficit d’aparcament haurien de ser els prioritaris alhora d’establir una zona verda. 

La següent gràfica mostra el nombre de vehicles turismes i furgonetes per sector (en blau) en contrast amb el nombre de places 
d’aparcament en calçada i fora calçada (requadre negre). 
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Nombre de vehicles* Aparcament privat 
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Figura 10. Dèficit d'aparcament en relació al nombre de vehicles per sector (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 

Dèficit d'aparcament total 
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Barri Vell 
 

Can Gibert del Pla 
 

Carme 

Eixample Nord 

Eixample Sud 

Mercadal 

Montilivi 

Pedret 

Sant Narcís, ciutat Jardí 

Sant Ponç 

Santa Eugènia 

Nombre de vehicles Aparcament privat+no regulat+grans bosses+Z verda 
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2.2 Resum de l’oferta d’aparcament per cada sector 

A continuació es mostren les dades agrupades de totes les tipologies de plaça d’aparcament per cada sector: 
 

 
Zona 

blava 
actual 

Zona 
verda 
actual 

 

No 
regulades 

 

Grans 
bosses 

Apar. 
subterrani 
(ús públic) 

 
C/D 

 

Aparca i 
Compra 

Apar. 
superfície 

regulat 

Mobilitat 
reduïda / 

hotels 
policia 

 

Parada bus 
discrecionals 

 

Parada 
de taxis 

 
TOTAL 

Barri Vell  23 338 138  17   9   525 

Can Gibert del Pla   991 290  29   24   1.334 

Carme 34 128 99 95 90 17   11   474 

Eixample Nord 672 718 834 928 1.994 312 2 651 84  32 6.227 

Eixample Sud 69  3.484 948 315 115 11 315 104  11 5.372 

Mercadal 64  0  1.506 129   18  6 1.723 

Montilivi   1.196 214  7 4  13   1.434 

Pedret   327   5   4 4  340 

Sant Narcís, ciutat Jardí 11  585   3   6   605 

Sant Ponç   381  260 4  260 15  11 931 

Santa Eugènia 36  697 239  45 2  27   1.046 

Total general 886 869 8.932 2.852 4.165 683 19 1.226 315 4 60 20.011 
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Figura 11. Estat actual de l'aparcament al Barri Vell (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 12. Estat actual de l'aparcament a Can Gibert (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 13. Estat actual de l'aparcament al Carme (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 14. Estat actual de l'aparcament a l’Eixample Nord (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 15. Estat actual de l'aparcament a l’Eixample Sud (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 16.Estat actual de l'aparcament a Mercadal (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 17. Estat actual de l'aparcament a Montilivi (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 18. Estat actual de l'aparcament a Pedret (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 19. Estat actual de l'aparcament a Sant Ponç (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 20. Estat actual de l'aparcament al Sant Narcís, Ciutat Jardí (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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Figura 21. Estat actual de l'aparcament a Santa Eugènia (font: Elaboració pròpia amb dades de l'UMAT) 
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2.3 Diagnosi de la demanda d’aparcament de la zona no regulada 

Per a realitzar l’estudi de la demanda de les zones no regulades per sectors, s’ha realitzat un treball de camp i un anàlisi de la 
demanda segons els orígens dels vehicles. 

Per a la realització del treball de camp, s’han definit 4 àmbits o unitats de treball amb els seus cordons. La inspecció dels àmbits 
s’ha realitzat 3 cops al dia, matí, tarda i nit. Aquesta inspecció consisteix en apuntar les matricules dels cotxes estacionats en 
zones d’aparcament regulat i no regulat. 

Els àmbits definits per unitat de treball són: 

 Àmbit 1: Sant Narcís, ciutat Jardí, Santa Eugènia i Can Gibert 

 Àmbit 2: Eixample Sud i Montilivi 

 Àmbit 3: Eixample Nord i Carme 

 Àmbit 4: Mercadal, Barri Vell i Sant Ponç, Pedret. 

Els cordons es van definir de manera que la mostra fos representativa de cada àmbit d’estudi. 

Figura 22. Cordons definits per l'elaboració del treball de camp (font: Elaboració pròpia) 

Cada àmbit d’estudi s’inspeccionava durant dos dies consecutius, matí, tarda i nit, és a dir 6 cops cada àmbit. D’aquesta manera 
s’aconsegueix la rotació i la utilització de les places d’aparcament. Els dies d’inspecció han estat del 14/06/2021 fins al 
17/06/2021. 

El treball de camp va recollir informació de 11.657 matrícules de vehicles estacionats a Girona durant els períodes d’inspecció 
definits anteriorment. 

Nombre de matrícules registrades per cada sector: 
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Taula 13. Nombre de matrícules registrades per sector al treball de camp (font: Elaboració pròpia) 

 Àmbit 1 Àmbit 2 Àmbit 3 Àmbit 4 

Matí 338 384 258 378 

Tarda 321 249 260 368 

Nit 311 263 263 362 

Matí 314 265 238 388 

Tarda 399 276 247 336 

Nit 258 266 196 352 

Total 1.941 1.703 1.462 2.184 
 

 
2.3.1 Estudi de rotació en els diferents barris de la ciutat  

L’objectiu de la present anàlisi és identificar el grau de rotació dels vehicles estacionats als carrers de Girona agrupats per 
sectors. L’anàlisi consisteix en identificar si les matrícules observades en els períodes de matí, tarda i nit són coincidents, indicant 
així que el mateix vehicle ha estat estacionat. 

Un cop analitzades totes les dades es pot concloure que en tots els sectors, més del 50% dels cotxes que s’han registrat en algun 
torn del dia (matí, tarda i nit) no han repetit torn, és a dir, que han marxat. En tots els sectors, menys Carme, Montilivi i Santa 
Eugènia, que un vehicle estigui aparcat durant tot el dia, és a dir, els 3 torns, no supera el 20%. 

Als següents gràfics es pot veure la rotació de tots els sectors. 
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Figura 23. Rotació dels vehicles per sector (Font: Elaboració pròpia) 

Els sectors amb menys rotació són Carme i Santa Eugènia amb més del 50% dels cotxes aparcats amb 2 o 3 repeticions. Tota la 
resta, més del 50% dels vehicles només estan aparcats durant un únic torn. 
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2.3.2 Grau d’indisciplina en l’aparcament  

En el treball de camp realitzat s’han detectat un total de 177 vehicles estacionats de manera il·legal. Els sectors amb més vehicles 
mal aparcats són les dos Eixamples, amb un total de 63 i 33, la sud i la nord, respectivament. A la taula a continuació es mostra 
el grau d’indisciplina respecte el total de matricules enregistrades per sector i per franja horària (matí, tarda i nit). 

Taula 14. Grau d'indisciplina per sector (font: Elaboració pròpia) 

Grau d'indisciplina (%) 

Sector Mati Tarda Nit 

Barri Vell 0% 0% 0% 

Can Gibert 1% 1% 1% 

Carme 1% 1% 3% 

Eixample Nord 2% 1% 1% 

Eixample Sud 4% 3% 5% 

Montilivi 1% 2% 1% 

Pedret 1% 1% 1% 

Sant Narcís, ciutat Jardí 0% 1% 1% 

Sant Ponç 2% 2% 1% 

Santa Eugènia 0% 0% 0% 
 
 
 
 

2.3.3 Detecció dels vehicles de grans dimensions durant la nit  

En el treball de camp realitzat s’han detectat un total de 323 vehicles de grans dimensions (furgonetes, autocaravanes o 
camions) durant el període de la nit, de 0 a 6 hores del matí. Destaca el sector de l’Eixample Sud, amb un total de 72 vehicles de 
grans dimensions. També tenen un volum elevat de vehicles de grans dimensions l’Eixample Nord i Can Gibert, amb 51 i 50 
vehicles, respectivament. A la taula a continuació es mostra el nombre de vehicles de grans dimensions estacionats durant el 
període nit per sectors. 

Taula 15. Nombre de vehicles de grans dimensions estacionats durant la nit (font: Elaboració pròpia) 

 
Sector 

Nombre de vehicles furgonetes i 
pesants 

Barri Vell 3 

Can Gibert 50 

Carme 1 

Eixample Nord 51 

Eixample Sud 72 

Montilivi 20 

Pedret 28 

Sant Narcís, ciutat Jardí 28 

Sant Ponç 17 

Santa Eugènia 53 

Total 323 
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2.3.4 Estudi de l’origen de vehicles estacionats en els diferents sectors de la ciutat  

L’objectiu és identificar si els vehicles estacionats als carrers de Girona són vehicles censats al municipi o forans. Així, es 
comprova quina afectació tindria la aplicació d’una política de benefici per als vehicles residents com una zona verda en 
determinats sectors. 

Les matrícules recollides en el treball de camp es contrasten amb la base de dades dels vehicles amb domicili fiscal a la ciutat 
de Girona ( paguen l’impost de circulació a Girona), on s’ha identificat el sector de residència de cada matrícula empadronada 
a Girona. Aquestes dades permeten una doble anàlisi, d’una banda identificar si els vehicles estacionats són residents del 
municipi de Girona, i per altra, aprofundint en el detall, es comprova si les matrícules detectades a cada sector corresponen 
amb residents d’aquell mateix sector o d’altres sectors del municipi. 

En el treball de camp s’han inspeccionat un total de 8.359 vehicles (matrícules) aparcats en zona no regulada o blava. En el 
contrast amb la base de dades del cens de vehicles, s’ha detectat que la gran majoria dels vehicles estacionats no estan censats 
a Girona: concretament, 5.139 vehicles dels identificats no es troben censats a Girona. A la gràfica següent es pot veure els 
vehicles censats i no censats per sectors dins de l’àmbit d’estudi. 

Figura 24. Distribució de vehicles censats i no censats a Girona per sector (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 

En el costat alt de la taula, sectors com Can Gibert, Santa Eugènia, Sant Narcís, ciutat Jardí i Sant Ponç, al voltant del 50% o més 
dels vehicles estacionats són residents a Girona. 

En el costat baix, sectors com Barri Vell, Mercadal, Carme, no superen el 25% de vehicles censats entre els vehicles estacionats. 

Finalment a mitja taula es troben sectors com Montilivi, Pedret i els dos Eixamples amb percentatges del voltant del 30%-40%. 

 

A continuació es detalla l’origen dels vehicles enregistrats durant el treball de camp per cada sector de Girona en base al cens 
actual. 

IMPORTANT: cal tenir en compte que hi ha vehicles de persones residents a Girona que poden estar censats en altres municipis 
d’origen. En el moment que s’implanti una zona verda molts d’aquests vehicles passaran a estar censats a Girona. Aquest efecte 
no s’ha considerat en les anàlisis d’aquest capítol. 
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Al Barri Vell un 75% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 7% del Barri Vell. 
 

Figura 25. Origen dels vehicles estacionats al Barri Vell (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
 

 
A Can Gibert un 38% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona, 10% són de Can Gibert i un 13% de Santa Eugènia. 

 

 
Figura 26. Origen dels vehicles estacionats a Can Gibert (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 

 

 
Al sector del Carme un 75% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 7% són del Carme. 

 

Figura 27.Origen dels vehicles estacionats al Carme (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
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Al l’Eixample Nord un 62% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 13% són de l’Eixample Nord. 
 

 

Figura 28. Origen dels vehicles estacionats a l’Eixample Nord (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
 

 
Al l’Eixample Sud un 58% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 15% són de l’Eixample Sud. 

 

 

Figura 29. Origen dels vehicles estacionats a l’Eixample Sud (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
 

 
Al Mercadal un 80% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 4% són del Mercaldal. 

 
 

 

Figura 30. Origen dels vehicles estacionats a Mercadal (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
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Al Montilivi un 68% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 6% són de Montilivi. 
 

 

Figura 31. Origen dels vehicles estacionats a Montilivi (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
 

 
Al Pedret un 69% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 1% són de Pedret. En canvi un 5% i un 4% són dels 

Eixamples Sud i Nord. 

 

Figura 32. Origen dels vehicles estacionats a Pedret (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
 

 
A Sant Narcís, ciutat jardí un 51% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 2% són de Sant Narcís, ciutat jardí. En 

canvi un 17% i un 10% són originaris de l’Eixample Sud i un 10% de l’Eixample Nord. 
 

 

Figura 33. Origen dels vehicles estacionats a Sant Narcís (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
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A Sant Pons un 56% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona, un 11% són de Sant Pons i un 8% de l’Eixample Sud. 
 
 

 

Figura 34. Origen dels vehicles estacionats a Sant Ponç (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
 

 
A Santa Eugènia un 43% dels vehicles enregistrats són de fora de Girona i un 23% de Santa Eugènia. 

 
 

 

Figura 35. Origen dels vehicles estacionats a Santa Eugènia (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 
 
 
 

2.4 Ingressos detallats del servei, any 2019 

S’utilitzen els ingressos de l’any 2019, ja que els ingressos de l’any 2020 van ser molt inferiors a un any normal degut a la 
COVID19. Els ingressos a l’any 2019 són de 2.574.592 € que estan repartits en un 75 % en la zona blava i un 25% en la zona 
verda. 

Ingressos zona blava: 

Les taxes de la zona blava es poden realitzar amb diverses formes de pagament. El 51% dels ingressos són mitjançant pagaments 
en efectiu, un 17% mitjançant targeta bancària i un 22% mitjançant pagaments via aplicació mòbil. 

L’anul·lació de denúncies representa un 10% del total dels ingressos de la zona blava. 

L’ingrés mig per plaça de zona blava és de 1.820 €/any. 

Ingressos zona verda: 

Pel que fa a la zona verda, aquesta, com s’ha pogut veure anteriorment, es divideix en dues zones, Güell-Devesa i Pedreres. Dels 
ingressos, un 92% provenen de la zona Güell-Devesa i un 8% de Pedreres. 
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Pel que fa a les taxes de la zona verda, el 61% dels ingressos són mitjançant pagaments en efectiu, un 21% mitjançant targeta 
bancària, un 16% mitjançant pagaments via aplicació mòbil i un 2% mitjançant pagaments trimestrals via web. 

Els ingressos de la zona verda també es divideixen segons origen de les taxes. Dels ingressos, un 77% prové de tarifes de no 
residents, un 13 % de tarifes de residents a Girona però no a la zona, un 5% de tarifes de residents a la zona i un 5% de tarifes 
per anul·lació de denúncies. 

L’ingrés mig per plaça de zona verda és de 712€/any, desglossada en 806 €/any per la zona de la Devesa i i 295 €/any per la zona 
del Güell. 

Taula 16. Resum d’ingressos i nombre de places per zona (font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Girona) 

Zona Ingressos Places Ingressos per plaça 

Blava 1.923.933,81 € € 1.057 1.820 € 

Verda Güell-Deveses 600.742,65 € € 745 806 € 

Verda Pedreres 49.915,55 € 169 295 € 

 
 
 

2.5 Despeses detallades del servei, any 2019 

S’utilitzen les despeses de l’any 2019, ja que les despeses de l’any 2020 van ser inferiors a un any normal degut a la menor 
utilització de l’aparcament regulat per la COVID19. 

Les despeses anuals l’any 2019 són de 617.784€. Aquestes despeses estan fraccionades en les següents partides: RRHH, 
Aplicació mòbil, pintura zona blava i verda, neteja oficines, reparacions mecàniques de vehicles, manteniment màquina 
comptatge, trasllat d'efectiu, manteniment i reparació parquímetres, manteniment i reparació software i PDA de denuncies, 
serveis bancaris, comissions del pagament amb targeta bancaria, gasolina vehicles, varis, consumibles (papers, tiquets, 
tòners,...), lloguer local i roba de treball i equips de protecció individual. 

El despesa per plaça d’aparcament regulat és de 313 €/any. 

Taula20. Resum de les despeses del sistema d'aparcament regulat (font: Elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Girona) 

DESPESES 2019 % 

Personal 523.290 € 77,5% 

Manteniment i reparació parquímetres 44.553 € 6,6% 

Trasllat d'efectiu 19.159 € 2,8% 

Lloguer local 13.542 € 2,0% 

Manteniment i reparació del software i mòbils de denuncies 12.302 € 1,8% 

consumibles (papers, tiquets, tòners,...) 5.866 € 0,9% 

Bancaries per l’ús de la targeta bancaria 4.492 € 0,7% 

Roba de treball i equips de protecció individual 4.303 € 0,6% 

Neteja d’oficines 3.715 € 0,6% 

Amortització vehicle (10 anys) 2.500 € 0,4% 

Reparacions mecàniques de vehicles 732 € 0,1% 

gasolina vehicles 480 € 0,1% 

Varis 98 € 0,0% 

Aplicació mòbil 0 € 0,0% 

Pintura zona blava i verda Ajuntament  
Gestoria nòmines i tràmits RRHH Ajuntament  
Prevenció Riscos Ajuntament  
Direcció i comptabilitat Ajuntament  
TOTAL 635.037 € 100 % 
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2.6 Operativa de treball i béns del servei 

El sistema de aparcament regulat consta de 16 llocs de treball: hi ha contractats 12 controladors, 2 tècnics de manteniment, un 
administratiu i un responsable de servei. 

L’operativa de treball s’organitza com s’explica a continuació: 

 Hi ha 12 controladors per un total de 1.971 places entre totes les zones d’aparcament regulades, que correspon a un 
controlador per cada 164 places. 

 Els 2 tècnics de manteniment i taller, 3 cops a la setmana fan la recaptació de les maquines, utilitzen la maquina de 
comptatge per classificar monedes amb bosses i el mateix dia ve l’empresa de trasllat d'efectiu per portar monedes i 
bitllets al banc. Hi ha un tècnic de manteniment per cada 965 places. 

 Els tècnics de manteniment i taller, fan el manteniment preventiu i correctiu de parquímetres i conjuntament amb el 
responsable, fan la recaptació. 

 L’administratiu contesta els queixes i consultes amb ajuda del responsable 
 El responsable coordina els vigilants, els torns de treball, resol incidències de software, ajuda a la recaptació, fa els plecs 

de clàusules per les contractació i fa d’enllaç amb l’Ajuntament. 

 El responsable fa informes de liquidacions per l'ajuntament. 

 Existeix una APP única per cobrament via mòbil, que actualment no suposa cap cost per l’Ajuntament. 

Els béns del servei són els següents: 

Taula 17. Els béns del servei (font: Elaboració pròpia amb dades de l'Ajuntament de Girona) 

nº concepte 

1 Furgoneta elèctrica 

1 Màquina de comptar monedes 

3 Ordinadors 

1 Alarma per la oficina 

1 Oficina llogada (200 m2) 

120 Parquímetres al carrer 

6 Parquímetres pendents d’assignar 

1 Parquímetre (especejat) 

1 Parquímetre (proves) 

1 Eines reparació parquímetres 

4 Carregadors bateria parquímetre 

1 Estoc de recanvis per peces parquímetres 

15 Unitats de Roba de treball 

5 Cadires 

4 Taules 

6 Mòduls armaris taquilles 

2 Estanteries 

15 Mòbils 

13 Impressores portàtils 

1 impressores d’oficina 

1 APP (externa) 

1 Software denúncies (extern) 

1 Servidor (extern) 

1 Software parquímetres (extern) 
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3 Proposta d’implantació de les diferents zones d’estacionament regulat 

3.1 Proposta de les places per l’estacionament en els diferents sectors de Girona 

L’objecte d’aquest apartat és proposar una regulació de l’estacionament en calçada d’onze (11) sectors de la ciutat de Girona, 
que constitueixen l’àmbit de l’estudi, en base a uns criteris quantificables i objectius. 

Els tipus de regulació que es proposen són tres: 

1. Zona blava: Estacionament regulat de caràcter general. 

2. Zona verda: Estacionament regulat amb preferència a residents a la zona. 

3. Zona taronja: Estacionament regulat de llarga du rada en bosses d’estacionament. 

La implantació de les zones d’estacionament en cada sector i el seu grau de prioritat es defineixen en funció de la densitat de 
població, del dèficit d’aparcament residencial, de l’atracció de viatges generats des de fora del municipi, de la pressió 
d’aparcament i de l’activitat comercial. 

Les condicions d’aquests criteris per recomanar cada tipus de regulació són: 

a) Es proposa zona blava en zones d’alta densitat de comerços. 

b) Es proposa zona verda en els sectors on es compleixen les següents condicions, segons el següent ordre de prioritat: 
 

 

c) Es proposa zona taronja en les grans bosses d’aparcaments, destinada a l’aparcament de llarga estada pels vehicles 
de fora de Girona. 

 

Taula 18. Dèficit residencial, nº de places nova zona verda i ocupació estimada (font Elaboració pròpia) 

  

 
Aparcament 
no regulat 

 
 
 

Grans bosses 

 

Aparcament 
no regulat + 
grans bosses 

 
Dèficit 

residencial 
global de 

places 

 

% 
aparcaments 
no regulats 

ocupats 
diürn 

 

% vehicles 
de fora 
Girona 

PROPOSTA 
 

Nº places 
nova zona 
verda+blava 

+taronja 

 
 
 

Prioritat 

Barri Vell 338 138 476 586 99% 75% 476 1 

Santa Eugènia 697 239 936 622 93% 43% 936 2 

Eixample Nord + Mercadal (1) 834 928 1.762 -2.417 85% 71% 1.528 3 

Carme 99 95 194 -78 82% 75% 194 4 

Pedret 327 0 327 -69 97% 69% 275 5 

Sant Ponç 381 0 381 -213 94% 56% 264 6 

Sant Narcís, ciutat Jardí 585 0 585 -160 93% 51% 585 7 

Montilivi 1.196 214 1.410 -1.756 89% 68% 1.335 8 

Can Gibert del Pla 991 290 1.281 -483 89% 38% 1.281 9 

Eixample Sud 3.484 948 4.432 -2.354 81% 58% 4.198 10 

(1) El Mercadal no té places no regulades i es tracta conjuntament amb l’Eixample Nord 

3. En els sectors amb el major % d’aparcaments no regulats ocupats diürn. 
4. En els sectors amb el major % de vehicles de fora de Girona estacionats. 

2. En els sectors cèntrics de la ciutat on ja hi ha implantada la zona verda i on és necessari reduir el trànsit diari 
de vehicles de fora la ciutat que hi busquen aparcament (Carme i Eixample Nord+Mercadal). 

1.   En els sectors on hi hagi dèficit residencial (Barri Vell i Santa Eugènia). 



42 de 77 
 

(1) Barri Vell 

El Barri Vell té un dèficit d’estacionament residencial important. Per aquest motiu es recomana establir zona verda en totes les 
places no regulades del barri, incloses les bosses d’aparcaments situada a la plaça d’en Josep Ferrater i Móra, a la plaça de Sant 
Domènech i al carrer Fora Muralla. 

L’accés principal al campus Barri Vell de la Universitat de Girona ha de ser prioritàriament a peu o amb bicicleta des del centre 
de Girona o des de les bosses d’aparcament situades a l’Eixample Nord. La UdG disposa d’una bossa d’aparcaments pròpia pel 
personal que hi treballa. La zona verda ofereix la possibilitat d’estacionar a aquelles persones que no disposen d’una alternativa 
viable en transport públic, i en particular, pot impulsar l’ús del vehicle compartit entre estudiants per reduir la despesa 
d’aparcament. 

No es recomana una zona blava específica perquè la distribució d’estacionaments no coincideix amb les zones de concentració 
d’activitat comercial. A més, la zona verda lliure també suposa una oferta similar a la zona blava. En cas que s’assolís una 
ocupació de la zona verda del 100%, llavors es podria implantar un tram específic de zona blava. 

L’àmbit geogràfic dels vehicles residents ha d’incloure, a més de l’àmbit del sector, el dels habitatges amb accés des del carrer 
Pedret fins el número 24, situats al sector Pedret i el dels habitatges amb accés des del carrer de la Fora Muralla i del carrer 
Muralla, del sector Carme. 

 

 

(2) Santa Eugènia 

El sector de Santa Eugènia presenta dèficit residencial de places d’aparcament important. 

Es recomana implantar zona verda en totes les places no regulades del barri, a excepció de zones blaves de nova creació en els 
eixos comercials que necessiten rotació (carrer de Santa Eugènia i passeig d’Olot) i una zona d’estacionament de 163 places no 
regulades que correspon al carrer del Poble Saharaui i que es proposa sigui zona taronja. 

L’àmbit dels vehicles de residents ha de coincidir amb el del sector. 
 

 

(3) Eixample Nord + Mercadal 

El sector del Mercadal no disposa de places no regulades i té dèficit d’estacionament. Per la qual cosa és necessari tractar-lo 
conjuntament amb el sector de l’Eixample Nord. 

El sector de l’Eixample Nord ja disposa de zona verda en la zona situada al nord. Es proposa implantar zona verda en totes les 
places no regulades del sector, a excepció de zones blaves de nova creació en zones comercials que necessiten rotació i una 
zona taronja en la bossa d’aparcaments de la rotonda de Pedret pels vehicles de fora de Girona. El perímetre nord de la devesa 
es deixa com a zona sense regulació. 

L’àmbit de vehicles de residents del sector conjunt Eixample Nord i Mercadal només inclou els vehicles d’aquests dos àmbits. 
 

 

(4) Carme 

Actualment la meitat dels residents del sector del Carme té la condició de resident de les Pedreres i, per tant, gaudeix de 
beneficis en la zona verda situada en aquest barri. 

Es recomana ampliar la regulació de l’estacionament com a zona verda a totes les places no regulades del sector Carme, a 
excepció d’un tram de zona blava en el carrer més proper al centre, per tal de dotar al barri d’una mínima capacitat de rotació. 

Pel que fa a la bossa d’aparcament situada al carrer Vista Alegre, també es proposa que sigui de preferència per als residents 
(zona verda) per l’alt percentatge de vehicles de fora de Girona que actualment hi estacionen i el dèficit d’estacionament 
residencial. 

En cas que s’assolís una ocupació de la zona verda del 100%, llavors es podria ampliar el número de places de zona blava. 

L’àmbit dels vehicles de residents ha de coincidir amb el del sector. 
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(5) Pedret 

Es recomana implantar zona verda en totes les places no regulades del barri, a excepció d’una bossa d’aparcament de 52 vehicles 
situada al costat del riu que es proposa sense regulació. 

En cas que s’assolís una ocupació de la zona verda del 100%, llavors es podria establir un tram específic de zona blava o ampliar 
la zona verda amb les 52 places del costat del riu. 

L’àmbit dels vehicles de residents ha de coincidir amb el del sector. 
 

 

(6) Sant Ponç 

Es recomana establir zona verda en totes les places no regulades del barri, a excepció de 117 places del carrer de l’Esport, a 
partir de carrer Font de la Lluna, cap al nord, i del carrer Josep Trueta i Raspall que es proposa no regular ja que es consideren 
zones prou allunyades de la zona residencial. 

En cas que s’assolís una ocupació de la zona verda del 100%, llavors es podria establir un tram específic de zona blava. 

L’àmbit dels vehicles de residents ha de coincidir amb el del sector. 

 

(7) Sant Narcís, ciutat Jardí 

Es recomana implantar zona verda en totes les places no regulades del barri, a excepció d’una zona blava a la plaça Assumpció, 
ja que és una zona comercial que necessita rotació. 

L’àmbit dels vehicles de residents ha de coincidir amb el del sector. 
 

 

(8) Montilivi 

Es recomana implantar zona verda en totes les places no regulades del barri, a excepció de zones blaves de nova creació en els 
eixos comercials que necessiten rotació (avinguda Lluis Pericot, avinguda Montilivi i carrers de Castell de Solterra, Carrer Joan 
Coromines i Vigneaux i d’Andreu Tuyet i Santa Maria) i establir una zona taronja en la bossa d’aparcaments del carrer Emili 
Grahit. 

L’àmbit dels vehicles de residents ha de coincidir amb el del sector. 
 

 

(9) Can Gibert del Pla 

Es recomana implantar zona verda en totes les places no regulades del barri, a excepció de la bossa de aparcaments del carrer 
de Maria Castanyer i Figueres, que hauria de ser zona taronja destinada a vehicles de fora Girona. 

Tenint en compte el dèficit d’estacionament residencial del sector de Santa Eugènia, els vehicles dels habitatges compresos 
entre el carrer de la Maçana i el passeig d’Olot haurien de disposar de la condició de residents tant en el sector de Santa Eugènia 
com de Can Gibert. 

No es recomana implantar més zona blava ja que la zona verda lliure també suposa una oferta similar a la zona blava . En cas 
que s’assolís una ocupació de la zona verda del 100%, llavors es podria establir un tram específic de zona blava. 

 

 

(9) Eixample Sud 

Es recomana establir zona verda en totes les places no regulades del barri, a excepció de zones blaves de nova creació en els 
eixos comercials que necessiten rotació (carrers Migdia, Caldes de Montbui, Oviedo, Empúries, Avinguda Lluis Pericot i Rambla 
Ramon Berenguer II) i una zona taronja en la bossa d’aparcaments de la rotonda de Mas Gri. 

Es recomana mantenir com a zona no regulada l’àmbit més industrial: Mas Xirgu i el seu entorn. 

L’àmbit dels vehicles de residents ha de coincidir amb el del sector. 
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TAULA RESUM FINAL 

Amb la proposta realitzada, les places de zona blava, zona verda, zona taronja i no regulades queden de la següent manera: 
 

 
Taula 19. Taula resum de la proposta de zona verda i blava a les places no regulades en carrer (font: Elaboració pròpia) 

  

Existent 
 

Nova proposta 
 

 
No regulada   

Zona blava 
 

Zona verda 
 

Zona blava 
 

Zona verda 
 

Zona taronja 

Barri Vell 0 23 0 476 0 0 

Santa Eugènia 36 0 39 734 163 0 

Mercadal 64 0 0 0 0 0 

Eixample Nord 672 718 190 947 450 234 

Carme 34 128 16 178 0 0 

Pedret 0 0 0 275 0 52 

Sant Ponç 0 0 0 264 0 117 

Sant Narcís, ciutat Jardí 11 0 64 518 0 0 

Montilivi 0 0 144 1.057 134 75 

Can Gibert del Pla 0 0 0 1.131 150 0 

Eixample Sud 69 0 564 3.596 213 59 

Total 886 869 1.017 9.176 1.110 537 
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PLANOLS DETALLATS PER SECTOR DE LA PROPOSTA 
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Figura 36. Proposta d’aparcament regulat pel Barri Vell (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 37. Proposta d’aparcament regulat pel Carmel (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 38. Proposta d’aparcament regulat per Mercadal (font: Elaboració pròpia) 



51 de 77 
 

 
 

Figura 39. Proposta d’aparcament regulat per l’Eixample Nord (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 40. Proposta d’aparcament regulat per Pedret (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 41. Proposta d’aparcament regulat per Sant Narcís, Ciutat Jardí (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 41. Proposta d’aparcament regulat per Sant Ponç (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 43. Proposta d’aparcament regulat per Santa Eugènia (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 44. Proposta d’aparcament regulat per l’Eixample Sud (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 42. Proposta d’aparcament regulat per Can Gibert (font: Elaboració pròpia) 
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Figura 43. Proposta d’aparcament regulat per Montilivi (font: Elaboració pròpia) 
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3.2 Estudi de regulació de l’aparcament a altres ciutats 

A continuació es realitza una comparativa entre diferents ciutats pel que fa a les seves zones regulades d’aparcament, tant per 
les tarifes i condicions d’ús. Les ciutats que s’han analitzat i agafat com exemple són: Tarragona, Sant Cugat, Granollers, Mataró i 
Vilanova i la Geltrú. 

Tarragona 

La zona regulada d’aparcaments es divideix en 3 sectors i un solapament entre dos sectors de residents. El sector 1 més el 
solapament compta amb 1.664 places, el sector 2 i el solapament té 2.282 places i per últim, el sector 3 té 461 places. 

Figura 44. Zona regulada d'aparcaments a Tarragona (font: Ajuntament de Tarragona) 

A Tarragona hi ha 3 tipus d’aparcament regulat: zona blava, zona verda i zona taronja. 

 Zona verda: En aquestes places hi poden estacionar tots els vehicles: 
o Els vehicles residents autoritzats del sector indicat en la senyalització, han d'estacionar identificant-se amb el 

distintiu de resident, o bé amb el corresponent comprovant horari obligatori, amb una durada màxima d'un 
dia. En aquest comprovant ja sortirà imprès el sector del resident així com la matrícula del vehicle estacionat, 
i que l'identifica com a vehicle autoritzat. 

o Els vehicles que no són residents del sector on s'estaciona, poden estacionar-hi amb un comprovant horari 
obligatori visible dins del seu horari de regulació i amb una durada màxima de 2 hores. 

o Tots els vehicles, tant de residents com de no residents, poden estacionar lliurement fora de l'horari que indica 
la senyalització vertical. 

 

Els horaris de funcionament de les places verdes són de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00. 

Les condicions per a residents són de durada màxima de 2 dies i un import de 0,40 euros/dia, i per a no residents la 
durada màxima permesa és de 2 hores, i l’import és de 0,75€ per 30 minuts, 1,10€ per 1 hora i 3€ per 2 hores. 

 Zona blava: En aquestes places hi poden estacionar tots els vehicles, amb comprovant horari extret pel parquímetre, 
durant un temps màxim de 2 hores. 

Els horaris de funcionament de l’aparcament regulat de zona blava són de dilluns a dissabtes de 09:00 a 14:00 i de 16:00 
a 20:00 hores. 

Les condicions d’ús són: durada màxima de 2 hores amb un import de 0,75€ per 30 minuts, 1,10€ per 1 hora i 3€ per 2 
hores. 
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 Zona taronja: Els vehicles que no són residents del sector on s'estaciona, poden estacionar-hi amb un comprovant horari 
obligatori visible dins del seu horari de regulació i amb una durada màxima de 24 hores. 

Els vehicles residents autoritzats del sector indicat en la senyalització, han d'estacionar identificant-se amb el distintiu 
de resident, o bé amb el corresponent comprovant horari obligatori, amb una durada màxima d'un dia. En aquest 
comprovant ja sortirà imprès el sector del resident així com la matrícula del vehicle estacionat, i que l'identifica com a 
vehicle autoritzat. 

Els horaris són de dilluns a divendres (excepte festius) de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores. 

Les tarifes per a residents són de 0,40€/dia i d’1€/dia per a no residents. 

 

Sant Cugat 

L’abril de 2018 s’ha implantat la Zona verda en alguns barris de Sant Cugat per afavorir l’aparcament de les persones residents i 
solucionar el problema de l’alta ocupació de vehicles en determinades zones. Aquesta zona verda, es va implantar als barris 
amb una ocupació d’aparcament més alta durant tot el dia: Centre, Torreblanca, Eixample, Monestir i Can Cabassa. En total 
s'han creat 2.500 places de Zona verda preferents per a veïns i veïnes d’aquests barris. 

Figura 45. Zona regulada d'aparcaments a Sant Cugat (font: Ajuntament de Sant Cugat) 

Aquesta Zona Verda funciona de 8 a 20h de dilluns a divendres. Es defineixen 3 tipus d’usuaris: 

 Residents Zona Verda: Són els veïns i veïnes empadronats a un dels barris amb Zona verda que disposin d’un vehicle de 
més de 2 rodes, que no excedeixi els 6 metres de longitud, els 3.500 quilos de pes ni sigui per a més de 9 passatgers. 
Disposen de diferents quotes: 1 dia, 0,20 euros; 1 setmana, 1 euro; 1 trimestre, 12 euros; 1 any, 40 euros. 

 Residents a Sant Cugat: Les persones empadronades a la ciutat però no residents a barris amb Zona verda i titulars d’un 
vehicle que pagui l’impost de vehicles al municipi. Poden fer ús de la Zona verda amb una tarifa més reduïda que les 
persones no residents a Sant Cugat: 1 hora, 0,70 euros (màxim, 6 hores; mínim, 0,35 euros). 

 No residents: Aquelles persones no empadronades al municipi de Sant Cugat. Tarifes: 15 minuts (mínim), 0,55 euros; 
30 minuts, 1,10 euros; 60 minuts, 2,20 euros; 90 minuts, 3,30 euros; 120 minuts (màxim), 4,40 euros. 
Existeix una tarifa especial, que s’anomena Plis Plas, que permet als usuaris de fora de les zones veïnals regulades com 
Zona verda estacionar gratuïtament a qualsevol plaça de Zona verda durant 60 minuts, per facilitar gestions ràpides o 
recollir una persona resident en la zona veïnal. Es pot obtenir un màxim de dos tiquets al dia, un de 8 a 14 h i un de 14 
a 20 h. 

 

 

Granollers 
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A Granollers hi ha 2 tipus de zones d’aparcament regulat, Verda i Blava. El Ple de l'Ajuntament de Granollers de 26 de març de 
2013 va aprovar inicialment l'establiment d'aquesta nova Zona Verda. 

 Zones blaves: a l'entorn del nucli històric, es disposa de 758 places en superfície d'aparcament en zona blava. La zona 
blava té l'estacionament regulat els dies laborables de 8 a 14 h i de 16 a 20 h. Els dissabtes d'agost no es paga zona 
blava. 

 Zona Verda: És una zona d'estacionament regulada que permet aparcar gratuïtament les 24 hores, als residents i 
professionals/comerços en els carrers degudament senyalitzats, sempre que disposin del distintiu autoritzat. També 
poden aparcar els turismes que no tenen el distintiu, però aquests, i dins de l'horari regulat (de 8 a 14 h i de 16 a 20 h), 
han de treure un tiquet de control que té el mateix preu que la zona blava. 

El preu per les dues zones és de: import mínim: 0,20 euros; del minut 0 al 60: 1,30 euros; del minut 61 al 120: 1,40 euros 
i import màxim: 2,70 euros. 

Mataró 

La ciutat de Mataró té dos tipus de zones d’aparcament regulat, zona blava i zona taronja, com a objectiu de Frenar el volum i 
la congestió de trànsit a la zona central de la ciutat potenciant la rotació de vehicles a les zones de més concentració comercial. 
Els colors blau, lila i vermell volen dir que són zones blaves amb diferents tarifes. 

Figura 46. Zona regulada d'aparcaments a Mataró (font: Ajuntament de Mataró) 

 Zona blava: En aquesta zona hi poden aparcar tots els vehicles, amb el comprovant horari corresponent emès pel 
parquímetre, durant el temps màxim que indiqui el senyal. 

L’horari de regulació és de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores, diumenges i festius gratuïts. La tarifa és 
de 0,03€/minut amb un màxim de 1,50 hores. 

Les zones marcades amb lila tenen una tarifa de 0,0285€/minut amb un temps màxim de 1,5 hores i la zona vermella 
té la mateixa tarifa que la lila amb un temps màxim de 4 hores. 
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 La zona verda es zona d’aparcament gratuït per a residents durant les 24 hores del dia. 
 Zona taronja: es pot aparcar en aquesta zona durant un màxim d’1,5 hores. El límit horari és efectiu de dilluns a dissabte, 

de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. Els llocs amb limitació de temps estan marcats al terra amb pintura taronja per diferenciar- 
los de la zona blava, que es paga. La senyalització vertical també avança els usuaris en la limitació del temps i en les 
hores de funcionament. 

 

 

Vilanova i la Geltrú 

A Vilanova i la Geltrú hi ha diferents zones blaves i 3 zones verdes. 

 Zona blava: hi ha 8 zones blaves diferents, amb un horari de pagament entre 9 i 14h i 17 i 20:30h. Les tarifes oscil·len 
entre un mínim de 0,40€ per 18 minuts i un màxim de 5,50€ per 3 hores. 

 Zona verda: hi ha 3 zones verdes diferents amb condiciones i tarifes bastant diferents. 

o Zona verda Ribes Roges: els horaris són els següents: 
 Des del 1 de maig fins el 15 de juny: caps de setmana i festius de 9h a 14h y de 16h a 20h. 
 Del 16 de juny al 15 de setembre: tots els dies inclosos festius de 9h a 14h y de 16h a 21h. 

Les tarifes es diferencien entre residents de Ribes Roges i residents de Vilanova i no residents. 
 Residents RR: gratuït i preferents 
 Residents Vilanova: 0,40€ 1 hora (mínim),0,60€ 2 hores, 0,90€ 3 hores, 1,50€ 5 hores, 2,10€ 7 hores, 

3,00€ 9 hores. 
 No residents: 0,40 € 18 minuts (mínim), 0,95€ 30 minuts, 1,80€ 1 hora, 2,75€ 1 hora 30 minuts, 3,55€ 

2 hores, 5,10€ 3 hores, 6,00€ 5 hores, 6,60€ 7 hores, 7,10€ 9 hores, 13,00€ 3 dies, 21,00€ 7 dies, 31,00€ 
15 dies, 41,00€ 30 dies. 

Figura 47. Zona regulada d'aparcaments a Vilanova i la Geltrú (font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 

o Zona verda barri de mar: 
 Des de l'1 de maig fins al 15 de juny: caps de setmana i festius de 9h a 14h i de 16h a 20h. 
 De l'16 de juny a l'15 de setembre: tots els dies inclosos festius de 9h a 14h i de 16h a 21h. 

Aquesta zona verda és d’ús exclusiu i gratuït per veïns del barri. 
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Figura 48. Zona regulada d'aparcaments a Vilanova i la Geltrú (font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 

o Zona verda Prat de Vilanova: 
 Des de l'1 de maig fins al 15 de juny: caps de setmana i festius de 9h a 14h i de 16h a 20h. 
 De l'16 de juny a l'15 de setembre: tots els dies inclosos festius de 9h a 14h i de 16h a 21h 

Les tarifes es diferencien entre residents de Ribes Roges i residents de Vilanova i no residents. 
 Residents RR: gratuït i preferents 
 Residents Vilanova: 0,40€ 1 hora (mínim),0,60€ 2 hores, 0,90€ 3 hores, 1,50€ 5 hores, 2,10€ 7 hores, 

3,00€ 9 hores. 
 No residents: 0,40 € 18 minuts (mínim), 0,95€ 30 minuts, 1,80€ 1 hora, 2,75€ 1 hora 30 minuts, 3,55€ 

2 hores, 5,10€ 3 hores, 6,00€ 5 hores, 6,60€ 7 hores, 7,10€ 9 hores, 13,00€ 3 dies, 21,00€ 7 dies, 31,00€ 
15 dies, 41,00€ 30 dies. 

Figura 49. Zona regulada d'aparcaments a Vilanova i la Geltrú (font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 

 
A mode de resum, a la següent taula es pot observar les diferents ciutats que s’han analitzat. 

Taula 20. Resum del benchmarking de les zones d'aparcament regulades de les diferents ciutats (font: Elaboració pròpia) 

Ciutat 
Zones 

d’aparcament 
Calendari Horari Temps màxim Tarifa màxima 

 
Verda 

Dilluns a 09:00-14:00 Residents: 2 dies Residents: 0,40€/dia 
 divendres 16:00-20:00 No residents: 2 hores No residents: 3€ 

 

Tarragona 
 

Blava 
Dilluns a 
dissabte 

09:00-14:00 
16:00-20:00 

Residents: 2 hores 
No residents: 2 hores 

0,75€ per 30 minuts 
1,10€ per 1 hora 
3€ per 2 hores. 

 
Taronja 

Dilluns a 09:00-14:00 Residents: 24 hores Residents: 0,40€/dia 
 divendres 16:00-20:00 No residents: 24 hores No residents: 1€/dia 
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Ciutat 
Zones 

d’aparcament 
Calendari Horari Temps màxim Tarifa màxima 

 

 
Sant Cugat 

 

 
Verda 

 

Dilluns a 
divendres 

 

 
08:00-20:00 

Residents Zona Verda: 1 
any 
Residents Sant Cugat: 6 
hores 
No residents: 2 hores 

 

Residents Zona Verda: 40€ 
Residents Sant Cugat: 4,20€ 
No residents: 4,40€/dia 

     
Residents: gratuït 

  
Verda 

 

Dilluns a 
divendres 

 

08:00-14:00 
16:00-20:00 

 

Residents: tot el dia 
120 minuts 

0,20 euros; del minut 0 al 60: 
1,30 euros; del minut 61 al 
120:   1,40   euros   i   import 

     màxim: 2,70 euros. 

Granollers      

     
0,20 euros; del minut 0 al 60: 

  

Blava 
Dilluns a 
divendres 

08:00-14:00 
16:00-20:00 

 

120 min 
1,30 euros; del minut 61 al 
120:   1,40   euros   i   import 
màxim: 2,70 euros. 

 Verda   Tot el dia Gratuït per residents 
 

Blava 
Dilluns a 09:00-14:00 

90 minuts 
0,03€/minut amb un màxim 

Mataró dissabte 17:00-20:00 de 1,50 hores 
 

Taronja 
Dilluns a 09:00-14:00 

90 minuts 
0,03€/minut amb un màxim 

 dissabte 17:00-20:00 de 1,50 hores 
  Temporada   

Residents de la zona: tot 
el dia 
Residents de Vilanova: 9 
hores 
No residents: 30 dies 

 
  d’estiu: tots   

 
 

Vilanova i 
la Geltrú 

 
Verda 

els dies 
Temporada 
no estiu: 
caps de 

 

09:00-14:00 
16:00-20:00 

Gratuït 
3€ 
41€ 

  setmana i   
  festius   
 

Blava 
Dilluns a 09:00-14:00 

3 hores 5,50€  divendres 17:00-20:30 
     

Residents a   la   zona:   0,25 
     euros al dia 
 
 
 

Girona 

 
 

Verda 

 
Dilluns a 
dissabte 

09:30-13:00 
17:00-20:00 
08:00-20:00 
(Güell- 
Devesa) 

 
Residents tot el dia 
No residents: 2 hores 

Residents a Girona però no a 
la zona: 0,55 euros cada hora, 
amb un màxim de 6 hores. 

No residents: 1,05 euros cada 
     hora, amb un màxim de 2 
     hores. 

  

Blava 
Dilluns a 
dissabte 

09:30-13:00 
16:00-20:00 

 

2 hores 
1,05 euros cada hora, amb un 
màxim de 2 hores (2,10 
euros). 
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3.3 Proposta de regulació de tarifes i horaris per l’estacionament regulat de Girona 

A continuació s’exposa la proposta dels horaris, tarifes i temps màxim d’aparcament per als tres tipus de regulació 
d’estacionament (zona blava, zona verda i zona taronja). 

Actualment l’horari de la zona blava és diferent de la zona verda, a més hi ha diferents horaris i condicions de regulació segons 
la zona geogràfica. Tot això comporta una confusió per als usuaris d’aquests estacionaments. Per una altra banda, la proposta 
de regulació prevista implica una continuïtat dels espais amb estacionament regulat. Tot l’anterior comporta la necessitat 
d’unificar i simplificar les característiques de la regulació (tarifes, horaris, ...). 

El preu base de les tarifes proposades és el mateix que l’establert per a l’any 2022 per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per estacionament limitat de Vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. 

 
 

 ZONA BLAVA  

Es recomana establir el mateix horari i tarifes per a tots els aparcaments de zona blava del municipi. 

També es proposa una bonificació del 10% de les tarifes pel pagament amb APP. Aquesta bonificació es justifica per l’estalvi 
econòmic del cobrament en efectiu (empresa trasllat efectiu, operaris de manteniment que recullen la recaptació) i de l’estalvi 
econòmic del manteniment i instal·lació de parquímetres. La reducció del preu amb el pagament amb APP també afavoreix el 
seu ús. 

Taula 21. Proposta de regulació de la zona blava d'aparcament (font: Elaboració pròpia) 

Concepte Proposta 

Calendari De dilluns a dissabte feiners 

Horari de regulació De 09:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 

Temps màxim d’estada 2 hores 

Tarifa regular 1,10 €/hora (tarifa mínima 0,35€) 

Tarifa regular APP 1,00 €/hora (tarifa mínima 0,35€) 

Tarifa anul·lació 6,85 € (abans que hagi passat 24 hores de l’avís de la denúncia) 
 

 
 ZONA VERDA  

Es recomana establir el mateix horari i tarifes per a tots els aparcaments de zona verda del municipi. L’horari de regulació 
proposat és el mateix que el de la zona blava. 

L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament limitat de Vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals estableix a l’article 3 : 

“Tenen la consideració de residents a la zona, als efectes d’aquesta Ordenança, les persones físiques que estiguin empadronades 
a les zones regulades i disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l’Ajuntament 
de Girona, de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per 
algun dels següents títols. 

a. Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en aquest municipi per l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 

b. Com a conductor d’un vehicle amb contracte de renting o leasing subscrit al seu nom. 

c. Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació 
de serveis en el cas de ser autònom. 

d. Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en lloguer estable, superior a tres mesos, 
per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb 
la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom. 

Tenen la consideració de residents a Girona, als efectes d’aquesta ordenança, les persones físiques que estiguin empadronades 
a la ciutat de Girona i disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l’Ajuntament 
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de Girona, de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per 
algun dels títols especificats ens els apartats a, b, c i d anteriors.” 

 

 

Condicions per a residents 

Taula 22. Proposta de regulació de la zona verda per a residents d'aparcament (font: Elaboració pròpia) 

Concepte Proposta 

Calendari De dilluns a dissabte feiners 

Horari de regulació De a 09:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 

Temps màxim d’estada Tot el dia 

 
 

 
Tarifa regular 

0,30 €/dia residents a la zona, 1,55 € setmana. 
Tarifa APP: 0,25 €/dia resident a la zona. 1,25 € setmana 
Quota trimestral 20,35 € 

0,60 €/hora (màxim de 6 hores) residents a Girona, però no a la zona 
Tarifa APP: 0,55 €/dia (màxim 6 hores) residents a Girona, però no a la 
zona. 

Tarifa anul·lació 6,85 € (abans que hagi passat 24 hores de l'avís de la denúncia) 

 

 
Condicions per a no residents 

Taula 23. Proposta de regulació de la zona verda per a no residents d'aparcament (font: Elaboració pròpia) 

Concepte Proposta 

Calendari De dilluns a dissabte feiners 

Horari de regulació De a 09:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 

Temps màxim d’estada 6 hores 

Tarifa regular 1,10 €/hora (tarifa mínima 0,35€) 

Tarifa regular APP 1,00 €/hora (tarifa mínima 0,35€) 

Tarifa anul·lació 6,85 € (abans que hagi passat 24 hores de l'avís de la denúncia) 
 
 

 
 ZONA TARONJA  

Les tarifes a aplicar són les mateixes pels residents i no residents a Girona. 
 

 
Taula 24. Proposta de regulació de la zona taronja (font: Elaboració pròpia) 

Concepte Proposta 

Calendari De dilluns a dissabte feiners 

Horari de regulació De a 8:00 a 20:00 hores. 

Temps màxim d’estada Tot el dia 

Tarifa regular 2,20 €/dia (la mateixa tarifa tant per una hora com per 12 hores). 

Tarifa regular amb APP 2,00 €/dia (la mateixa tarifa tant per una hora com per 12 hores). 

Tarifa Anul·lació 6,85 € (abans que hagi passat 24 hores de l'avís de la denúncia) 
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3.4 Comparativa de les tarifes de les noves zones d’aparcament i l’aparcament amb concessió municipal 

En aquest apartat es realitza una comparativa de les tarifes de les noves zones verdes i blaves amb les tarifes existents 
dels aparcaments municipals amb concessió d’ús públic. A la taula a continuació es mostren les diferents tarifes per hores 
dels aparcaments. 

Taula 25. Comparativa de les tarifes de les noves zones d’aparcament regulat I l’aparcament amb la concessió municipal 

 Tarifa horària de 
l’aparcament 

subterrani actual 

Tarifa proposada d’aparcament en calçada 

Zona 
blava 

Zona verda 

Residents 
zona 

Residents 
Girona 

No 
residents 

P. Lleó 1ª hora 2,4€ 
Resta d’hores 

1,8€/h 

1,2€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

P. Vista alegre 3 primeres hores 
2,82€/h 

Resta d’hores 
2,16€/h 

1,2€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

P. Constitució i Josep Pla 2,11€/h 1,2€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

P. Berenguer Carnisser 2,31€/h 1,2€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

P. Santa Eugènia 1,98€/h 0,95€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

P. Pompeu Fabra 2,42€/h 1,2€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

P. Hospital Trueta 1,62€/h 0,95€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

P. Miquel de Palol i Emili 
Grahit 

2,06€/h 1,2€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

Les tarifes proposades, tant per a zona blava com per a zona verda, tenen un cost horari més baix respecte tots els pàrquings 
soterrats d’ús públic. 

Respecte els aparcaments privats en superfície, la comparació mostra que les tarifes proposades, tant per a la zona blava com 
la verda, són més baixes que les d’aparcaments privats: 

 

Tarifa horària de Tarifa proposada d’aparcament en calçada 

 l’aparcament en 
superfície actual 

Zona 
blava 

Zona verda 

Residents 
zona 

Residents 
Girona 

No 
residents 

P. MIFAS al costat de l’escola oficial 
de música 

1ª hora: 1,62€ 1,2€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

P. SABA al costat de l’estació de 
RENFE 

1ª hora: 2,4€ 1,2€/h 0,25€/dia 0,55€/h 1,05€/h 

 

 

La taxa per estacionar en places regulades té naturalesa d’aprofitament especial del domini públic de conformitat amb l’article 
20 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual es aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

L’article 24 de l’esmentada llei indica que: 

“1. L'import de les taxes previstes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local es fixarà d'acord 
amb les regles següents: a) Amb caràcter general, prenent com a referència el valor que tindria al mercat la utilitat derivada 
d'aquesta utilització o  aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic.” 

Les taules anteriors demostren que les taxes proposades són conformes a aquests preceptes. 
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4 Dimensionament de la proposta 

La proposta d’implantació inclou la regulació de tots els sectors: Barri Vell, Mercadal, Eixample Nord, Pedret, Sant Narcís ciutat 
Jardí, Sant Ponç, Carme i Santa Eugènia, Eixample Sud, Can Gibert del Pla i Montilivi. 

 
 

4.1 Càlcul del nombre de parquímetres (segons zona blava, verda i per a sectors) 

El nombre de parquímetres previst segons els rati actual (un parquímetre cada 19 places) és de 519 parquímetres. La ubicació 
es pot observar en el mapa a continuació. 

Figura 50. Posicionament dels parquímetres necessaris en cas d’un parquímetre cada 20 places (font: Elaboració pròpia) 
 

 
Tanmateix, en zona verda el nombre de parquímetres es pot reduir ja que la majoria d’usuaris disposen d’abonaments 
trimestrals i no cal que es preocupin d’anar al parquímetre. També s’ha de tenir present que l’ús de les aplicacions mòbils està 
substituït de manera accelerada l’ús dels parquímetres. Així, la proposta d’aquest estudi per l’ampliació de la zona blava i verda 
és col·locar un parquímetre i dos punts d’informació cada 60 places. 

A la següent taula es resumeixen el nombre de parquímetres per sector: 
 

 
Taula 26. Nombre de parquímetres per sector (font: Elaboració pròpia) 

Sectors  

Barri Vell 8 

Santa Eugènia 16 

Eixample Nord + Mercadal 26 

Carme 3 

Pedret 5 

Sant Ponç 4 
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Sectors  

Sant Narcís, ciutat Jardí 10 

Montilivi 22 

Can Gibert del Pla 21 

Eixample Sud 73 

Total 188 
 
 
 

4.2 Càlcul del personal necessari 

El càlcul del personal necessari, es realitza a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de l’estructura de 2019, tenint en 
compte la reducció dels parquímetres i les economies d’escala 

 S’ha d’afegir un controlador per cada 164 places de zona regulada. 

 S’ha d’afegir un administratiu i un encarregat de control per cada 2.500 places de zona regulada. 

 S’ha d’afegir un tècnic de manteniment cada 2.000 places de zona regulada. 
 S’ha d’afegir un responsable del servei. 

 

Nou personal a incorporar  

Noves places d’estacionament 11.303 

Responsable del servei 1 

Encarregat 4 

Administratiu 4 

Tècnic de manteniment 6 

Controlador 69 

Total 84 

 

 

 
 

Nou personal a incorporar 

Barri 
Vell 

Santa 
Eugènia 

Eixample 
Nord + 

Mercadal 

Carme Pedret Sant 
Ponç 

Sant 
Narcís, 
ciutat 
Jardí 

Montilivi Can 
Gibert 
del Pla 

Eixample 
Sud 

Total 

Noves places d’estacionament 476 936 1.587 194 275 264 582 1.335 1.281 4.373 11.303 

Responsable del servei           1 

Encarregat 0,2 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 1,7 4,5 

Administratiu 0,2 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 1,7 4,5 

Tècnic de manteniment 0,2 0,5 0,8 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,6 2,2 5,7 

Controlador 2,9 5,7 9,7 1,2 1,7 1,6 3,5 8,1 7,8 26,7 68,9 

Total teòric 4 7 12 1 2 2 4 10 9 32 84 

Responsable del servei   1        1 

Encarregat 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 

Administratiu 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 

Tècnic de manteniment 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 6 

Controlador 3 6 10 1 2 2 3 8 8 26 69 

Total real 5 7 14 1 2 1 3 11 9 30 84 
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5 Anàlisi dels sistemes de les plataformes de pagament 

Pel que fa al sistema de pagament de la futura zona verda i blava de Girona es proposa un sistema de funcionament basat 
principalment en el pagament via APP per a concentrar al màxim la recaptació en un únic canal de pagament. Els parquímetres 
admetran també el pagament amb targeta i alguns d’ells pagament en efectiu. 

A l’hora de definir el sistema d’APP apareixen tres opcions: 

1) Obrir el mercat a que diferents empreses d’aplicacions mòbils ofereixin el servei. El procés ha de identificar uns 

paràmetres mínims en el funcionament de la APP i les empreses que vulguin entrar a funcionar a la ciutat han de complir 

amb aquestes restriccions. 

2) Restringir-ho a una única empresa a través d’un concurs públic on l’ajuntament defineix les bases tècniques i 

administratives per concursar i a través d’un procés de licitació s’escull l’empresa adjudicatària. 

3) Adquirir una aplicació en propietat o realitzar conveni amb altres administracions per utilitzar aplicacions públiques 

que ja estan en funcionament. 

En el cas de Girona es recomana aquesta tercera opció perquè permet a l’administració competent (en aquest cas l’ajuntament 
de Girona): 

 Un control directe de la recaptació i la gestió dels fons financers. 

 Una menor despesa en el control i integració de les diverses plataformes APP. 

 Un major control en les dades dels usuaris que pertanyen a la zona de residents. 

 Una major continuïtat del servei ja que els usuaris no han de canviar d’aplicació periòdicament. 

Les tarifes de la APP seran les mateixes que les definides a l’ordenança municipal que reguli l’aparcament regulat, que amb 
caràcter general seran un 10% més econòmiques que les pagades a través del parquímetre. 
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6 Estudi econòmic de la proposta 

6.1 Costos unitaris considerats 

En base a informacions d’estudis similars i dades proporcionades per l’Ajuntament de Girona, s’han considerat els següents 
costos unitaris respecte els costos d’implantació: 

Taula 27. Costos unitaris d'implantació del servei (font: Elaboració pròpia amb dades especificades a cada apartat) 

Concepte Valor Observacions 

 
Parquímetre 

7.000 € / parquímetre col·locat 

116 € / plaça 

Font estudis en entorns similars i aprovat per 
l’Ajuntament de Girona 

 

 
Pintura 

 

3 €/metre 

9 €/plaça 

Cost de la pintura per metre lineal. Cada plaça 
d’aparcament es consideren de mitjana 3 metres de 
pintura. 

Font: Bases de preus de projectes urbans 

Senyalització 
vertical 

400 € / senyal vertical col·locat 

53 €/plaça 

Cost complet de senyal més instal·lació a la via urbana. 
Font: Ajuntament de Girona 

Senyalització 
informativa 

500 € / senyal vertical col·locat 

13 €/plaça 

 

PDA 
comprovació 
matricules 

 

1,37 €/plaça 

 

Cost utilitzat en estudis similars. 

 

 
Pel que fa als costos de manteniment, els valors unitaris són els següents: 

Taula 28. Costos unitaris de manteniment del servei (font: Elaboració pròpia amb dades especificades a cada apartat) 

Concepte Valor Observacions 

Cost vigilant * (1) 26.400 € / any Font: Ajuntament de Girona 

Auxiliar Administratiu (1) 29.900 € / any Font: Ajuntament de Girona 

Responsable del servei (1) 60.000 € / any Font: Ajuntament de Girona 

Encarregats del servei (1) 42.800 €/ any Font: Ajuntament de Girona 

Personal de Manteniment (1) 37.700 €/ any Font: Ajuntament de Girona 

Manteniment 40 € any / plaça Font: Ajuntament de Girona 

Trasllat d’efectiu 11 € any / plaça Font: Ajuntament de Girona 

Despeses generals 13 € any / plaça Font: Ajuntament de Girona 

*la mitjana actual de les despeses per l’ajuntament per vigilant és de 29.000€ 

(1) el cost de personal inclou la seguretat social d’empresa. 
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6.2 Costos d’inversió per la implantació 

Amb els costos unitaris que s’han definit al capítol anterior els costos d’implantació per sector queden resumits a la següent 
taula: 

Taula 29. Costos d'implantació (font: Elaboració pròpia) 

 

TOTAL - EUROS € Places 
Parquímet 

res 
Senyals 
verticals 

Senyals 
informació Pintura PDA Total 

Total / 
any 

Barri Vell 476 55.216 25.228 6.188 4.284 652 91.568 9.157 

Santa Eugènia 936 108.576 49.608 12.168 8.424 1.282 180.058 18.006 

Mercadal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eixample Nord 1587 184.092 84.111 20.631 14.283 2.174 305.291 30.529 

Carme 194 22.504 10.282 2.522 1.746 266 37.320 3.732 

Pedret 275 31.900 14.575 3.575 2.475 377 52.902 5.290 

Sant Ponç 264 30.624 13.992 3.432 2.376 362 50.786 5.079 

Sant Narcís 582 67.512 30.846 7.566 5.238 797 111.959 11.196 

Montilivi 1335 154.860 70.755 17.355 12.015 1.829 256.814 25.681 

Can Gibert del Pla 1281 148.596 67.893 16.653 11.529 1.755 246.426 24.643 

Eixample Sud 4373 507.268 231.769 56.849 39.357 5.990 841.233 84.123 

Total 11.303 1.311.148 599.059 146.939 101.727 15.484 2.174.357 217.436 

 

Es pot veure que la implementació dels parquímetres suposa un 60% dels costos totals. 

El cost d’implantació per plaça és de 192 euros. 

El cost d’inversió per la implantació de tots els sectors és de 2.174.357 euros. 
 
 

6.3 Costos d’operació i manteniment segons tipus de gestió 

Si utilitzem els costos unitaris que s’han definit al capítol 6.1 o 6.2 i els apliquem a la proposta d’implantació del capítol 4 , dona 
com a resultat els costos d’operació i manteniment per sector. Aquests es calculen per un servei de gestió directe com a 
l’actualitat a través de l’Ajuntament i un servei de gestió indirecte a través d’una empresa concessionària: 

 En la gestió indirecte es considera un cost de despeses generals del 12 % dels costos directes. En la gestió directe per part 
de l’Ajuntament, encara que aquesta despesa l’assumeixen altres àrees de l’Ajuntament (comptabilitat, RRHH, Prevenció 
de riscos, etç), també es comptabilitza. 

 En la gestió indirecte s’ha inclòs un benefici industrial del 6% del total de les despeses i de la inversió. 

 En la gestió indirecte s’ha restat l’IVA de l’empresa concessionària que correspon a les despeses directes i a la inversió, ja 
que l’empresa recupera el IVA. 

 En la gestió indirecte s’ha previst que sigui realitzada per una empresa del tercer sector i s’ha restat el cost de la seguretat 
social del personal ja que aquest cost està bonificat. 

 El cost anual de manteniment, gestió i inversió (calculat a 10 anys) per part de l’Ajuntament és de 3.357.144 €, és a dir, 
297€ per plaça d’aparcament regulada en el cas que la gestió es faci amb mitjans propis de l’ajuntament. 

 El cost anual de manteniment, gestió i inversió (calculada a 10 anys) per part d’una empresa concessionària és de 2.781.664 
€, és a dir, 246 € per plaça d’aparcament regulada en el cas que la gestió es faci a través d’una empresa concessionària 
del tercer sector. 
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Gestió directe a través de personal propi de l’Ajuntament (com a l’actualitat): 

Taula 30. Cost d'operació i manteniment Ajuntament (font: Elaboració pròpia) 

 
Cost 

Inspectors 
(€/any) 

Tècnic 
manteniment 

(€/any) 

 
Encarregat 

(€/any) 

Auxiliar 
administrati 

u (€/any) 

 
Responsab 
le (€/any) 

Despeses 
directes del 

servei 
(€/any) 

 
Inversió 
(€/any) 

Despeses 
generals 

12% (€/any) 

Benefici 
industrial 
6% (€/any) 

Total cost (amb 
benefici 

industrial) 
(€/any) 

Barri Vell 76.624 7.178 8.149 5.693 2.527 30.309 9.157 1.669 0 141.305 

Can 
Gibert 

150.673 14.115 16.024 11.195 4.969 59.598 18.006 3.281 0 277.861 

Carme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eixample 
Nord 

255.468 23.932 27.169 18.981 8.424 101.050 30.529 5.563 0 471.116 

Eixample 
Sud 

31.229 2.926 3.321 2.320 1.030 12.353 3.732 680 0 57.591 

Mercadal 44.268 4.147 4.708 3.289 1.460 17.510 5.290 964 0 81.636 

Montilivi 42.498 3.981 4.520 3.157 1.401 16.810 5.079 925 0 78.371 

Pedret 93.688 8.777 9.964 6.961 3.089 37.058 11.196 2.040 0 172.772 

Sant 
Narcís 

214.902 20.132 22.855 15.967 7.087 85.004 25.681 5.012 0 396.640 

Sant Ponç 206.210 19.317 21.931 15.321 6.800 81.566 24.643 4.809 0 380.596 

ST 
Eugènia 

703.946 65.945 74.866 52.301 23.213 278.444 84.123 16.417 0 1.299.255 

Total 1.819.507 170.449 193.507 135.184 60.000 719.700 217.436 41.361 0 3.357.144 

 
 
 
 

Com empresa externa del tercer sector. 

Taula 37. Cost d'operació i manteniment Empresa externa (font: Elaboració pròpia) 

 Cost 
Inspectors 

(€/any) 

Tècnic 
manteniment 

(€/any) 

 

Encarregat 
(€/any) 

Auxiliar 
administrati 

u (€/any) 

 

Responsab 
le (€/any) 

Despeses 
directes del 

servei 
(€/any) 

 

Inversió 
(€/any) 

Despeses 
generals 

12% (€/any) 

Benefici 
industrial 
6% (€/any) 

Total cost (amb 
benefici 

industrial) 
(€/any) 

Barri Vell 57.612 5.397 6.127 4.280 1.900 25.048 7.568 1.290 6.527 115.750 

Can 
Gibert 

113.288 10.613 12.048 8.417 3.736 49.255 14.881 2.536 12.834 227.608 

Carme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eixample 
Nord 

192.081 17.994 20.428 14.271 6.334 83.512 25.231 4.301 21.761 385.913 

Eixample 
Sud 

23.481 2.200 2.497 1.745 774 10.209 3.084 526 2.660 47.175 

Mercadal 33.284 3.118 3.540 2.473 1.098 14.471 4.372 745 3.771 66.872 

Montilivi 31.953 2.993 3.398 2.374 1.054 13.892 4.197 715 3.620 64.197 

Pedret 70.442 6.599 7.492 5.234 2.323 30.626 9.253 1.601 8.102 141.672 

Sant 
Narcís 

161.581 15.137 17.184 12.005 5.328 70.251 25.681 3.921 19.840 330.928 

Sant Ponç 155.045 14.524 16.489 11.519 5.113 67.410 24.643 3.762 19.037 317.542 

Sta. 
Eugènia 

529.283 49.583 56.290 39.324 17.454 230.119 84.123 12.843 64.987 1.084.006 

Total 1.368.051 128.157 145.494 101.642 45.113 594.793 203.033 32.241 163.140 2.781.664 



74 de 77  

En cas de gestió directa amb personal municipal, la previsió de despesa de tots els sectors és de 3.357.144 € 
anuals. 

En cas de gestió indirecte amb concessió a través d’una empresa del tercer sector, la previsió de despesa de 
tots els sectors és de 2.781.664 € anuals, ja que s’han tingut en compte els següents supòsits: 

 Es considera un salari brut del treballador igual que el que cobra en l’Ajuntament de Girona. 
 El cost laboral disminueix ja que l’empresa rep una bonificació corresponent al cost de la seguretat 

social del personal. 

 S’afegeixen el benefici de l’empresa, calculat amb un 6% sobre el total de les despeses i inversions. 

En cas que la gestió es realitzés de forma indirecte i l’Ajuntament cobrés les taxes, l’empresa generaria una 
factura amb el seu cost més un 21% d’IVA a l’Ajuntament: 3.365.814 € anuals (2.781.664 € x 1,21). 

 
 

6.4 Ingressos per tipus de gestió 
 
 

Els ingressos de la zona blava són taxes en cas de gestió directe a través de l’Ajuntament. 

En cas de gestió indirecte els ingressos passarien a ser prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari i 
passarien a portar un IVA del 21%, per tant si l’import per l’usuari fos el mateix, els ingressos es reduirien un 
21%. 

Si considerem els ingressos mitjos per plaça de l’any 2019: 

 L’ingrés mig per plaça de zona verda és de 712 €/any, desglossada en 806 €/any per la zona de la Devesa i i 
295 €/any per la zona de les Pedreres. 

 L’ingrés mig per plaça de la zona blava és de 1.820 €/any. 
 La previsió d’ingrés mig de la zona taronja és de 550 €/any en cas que hi hagués una ocupació al 100%. Si 

considerem que hi haurà una ocupació del 70%, l’ingrés previst és de 385 €/any. 
 
Si considerem que les actuals places estan ubicades en zones cèntriques, és probable que l’ingrés mig per plaça 
de les noves zones sigui inferior a l’actual, per tant es proposen 3 escenaris: 
 

 Escenari 1: Ingressos mitjos per plaça igual als actuals 

 Escenari 2: Ingressos mitjos per plaça un 80% als actuals 

 Escenari 3: Ingressos mitjos per plaça un 60% dels actuals 
 
 
 

Escenari 1 

Ingressos Gestió Ajuntament Gestió Indirecte (-21%) 

Places zona blava 1.017 1.017 

Ingressos zona blava 1.850.940 1.529.702 

Places zona verda 9.176 9.176 

Ingressos zona verda 6.533.312 5.399.431 

Places zona taronja 1.110 1.110 

1Ingressos zona taronja 427.350 353.182 

Ingressos totals 8.816.602 7.282.316 
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Escenari 2. Ingressos al 80% respecte les mitges actuals 

Ingressos Gestió Ajuntament Gestió Indirecte (-21%) 

Places zona blava 1.017 1.017 

Ingressos zona blava 1.480.752 1.223.762 

Places zona verda 9.176 9.176 

Ingressos zona verda 5.226.650 4.319.545 

Places zona taronja 1.110 1.110 

1Ingressos zona taronja 341.880 282.545 

Ingressos totals 7.049.282 5.825.853 

 
 

Escenari 2. Ingressos al 60% respecte les mitges actuals 

Ingressos Gestió Ajuntament Gestió Indirecte (-21%) 

Places zona blava 1.017 1.017 

Ingressos zona blava 1.110.564 917.821 

Places zona verda 9.176 9.176 

Ingressos zona verda 3.919.987 3.239.659 

Places zona taronja 1.110 1.110 

1Ingressos zona taronja 256.410 211.909 

Ingressos totals 5.286.961 4.369.389 

 

 

6.5 Estudi econòmic de l’ampliació del servei de zona verda y blava per forma de gestió 

 

Escenari 1: ingressos mitjos per plaça com a l'actualitat 

euros / any Ingressos Despeses Benefici 

Gestió directe a través de l’Ajuntament 8.811.602 3.357.144 5.454.458 

Gestió indirecte a través d’un contracte de Serveis per empreses del 3er sector. 7.282.316 2.781.664 4.500.652 

Gestió indirecte a través d’una Concessió amb empreses del 3er sector 7.282.316 3.365.814 3.916.502 

    
Escenari 2: Ingressos al 80% respecte les mitges actuals 

euros / any Ingressos Despeses Benefici 

Gestió directe a través de l’Ajuntament 7.049.282 3.357.144 3.692.138 

Gestió indirecte a través d’un contracte de Serveis per empreses del 3er sector. 5.825.853 2.781.664 3.044.189 

Gestió indirecte a través d’una Concessió amb empreses del 3er sector 5.825.853 3.365.814 2.460.039 

    
Escenari 3: Ingressos al 60% respecte les mitges actuals 

euros / any Ingressos Despeses Benefici 

Gestió directe a través de l’Ajuntament 5.286.961 3.357.144 1.929.817 

Gestió indirecte a través d’un contracte de Serveis per empreses del 3er sector. 4.369.389 2.781.664 1.587.725 

Gestió indirecte a través d’una Concessió amb empreses del 3er sector 4.369.389 3.365.814 1.003.575 
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La gestió directe del servei és la forma de gestió econòmicament més favorable de les 3 analitzades i en els 
3 escenaris previstos. Tanmateix cal valorar altres aspectes importants en la gestió ( flexibilitat en 
l’aplicació de polítiques d’estacionament, augment o disminució d’aparcament, canvis de tarifes, 
continuïtat en la prestació del servei, etc.) mitjançant un anàlisi multicriteri per definir la millor forma de 
prestació del servei. 

 

6.6 Estudi econòmic de l’ampliació del servei de zona verda y blava per sector amb gestió 
municipal 

 
Escenari 1: ingressos mitjos per plaça com a l'actualitat 

AJUNTAMENT Places Parquímetres Personal INVERSIÓ INICIAL INVERSIÓ a 10 any 
 DESPESES 

(sense inversió) 
INGRESSOS BENEFICI 

Barri Vell 476 8 5 91.568 9.157 132.148 338.912 197.607 

Santa Eugènia 936 16 7 180.058 18.006 259.855 656.343 378.482 

Mercadal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eixample Nord 1587 26 14 305.291 30.529 440.587 1.193.314 722.198 

Carme 194 3 1 37.320 3.732 53.859 155.856 98.265 

Pedret 275 5 2 52.902 5.290 76.346 195.800 114.164 

Sant Ponç 264 4 1 50.786 5.079 73.292 187.968 109.597 

Sant Narcís 582 10 3 111.959 11.196 161.576 485.296 312.524 

Montilivi 1335 22 11 256.814 25.681 370.958 1.066.254 669.614 

Can Gibert del Pla 1281 21 9 246.426 24.643 355.953 863.022 482.426 

Eixample Sud 4373 73 30 841.233 84.123 1.215.132 3.668.837 2.369.582 

Total 11.303 188 83 2.174.357 217.436 3.139.709 8.811.602 5.454.458 

 
Escenari 2. Ingressos al 80% respecte les mitges actuals 

AJUNTAMENT Places Parquimetres Personal INVERSIÓ INICIAL INVERSIÓ a 10 ays 
 DESPESES 

(sense inversió) 
INGRESSOS BENEFICI 

Barri Vell 476 8 5 91.568 9.157 132.148 271.130 129.824 

Santa Eugènia 936 16 7 180.058 18.006 259.855 525.074 247.214 

Mercadal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eixample Nord 1587 26 14 305.291 30.529 440.587 954.651 483.535 

Carme 194 3 1 37.320 3.732 53.859 124.685 67.094 

Pedret 275 5 2 52.902 5.290 76.346 156.640 75.004 

Sant Ponç 264 4 1 50.786 5.079 73.292 150.374 72.003 

Sant Narcís 582 10 3 111.959 11.196 161.576 388.237 215.464 

Montilivi 1335 22 11 256.814 25.681 370.958 853.003 456.363 

Can Gibert del Pla 1281 21 9 246.426 24.643 355.953 690.418 309.822 

Eixample Sud 4373 73 30 841.233 84.123 1.215.132 2.935.070 1.635.814 

Total 11.303 188 83 2.174.357 217.436 3.139.709 7.049.282 3.692.137 
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Escenari 3. Ingressos al 60% respecte les mitges actuals 

AJUNTAMENT Places Parquimetres Personal INVERSIÓ INICIAL INVERSIÓ a 10 ays 
 DESPESES 

(sense inversió) 
INGRESSOS BENEFICI 

Barri Vell 476 8 5 91.568 9.157 132.148 203.347 62.042 

Santa Eugènia 936 16 7 180.058 18.006 259.855 393.806 115.945 

Mercadal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eixample Nord 1587 26 14 305.291 30.529 440.587 715.988 244.872 

Carme 194 3 1 37.320 3.732 53.859 93.514 35.923 

Pedret 275 5 2 52.902 5.290 76.346 117.480 35.844 

Sant Ponç 264 4 1 50.786 5.079 73.292 112.781 34.410 

Sant Narcís 582 10 3 111.959 11.196 161.576 291.178 118.405 

Montilivi 1335 22 11 256.814 25.681 370.958 639.752 243.113 

Can Gibert del Pla 1281 21 9 246.426 24.643 355.953 517.813 137.217 

Eixample Sud 4373 73 30 841.233 84.123 1.215.132 2.201.302 902.047 

Total 11.303 188 83 2.174.357 217.436 3.139.709 5.286.961 1.929.817 
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ANNEX I. Enfocament metodològic 

En aquest capítol s’explica l’enfocament metodològic i els passos que s’han seguit per l’elaboració del present 
informe. 

 El primer pas és realitzar un anàlisi de la situació actual de l’entorn estudiat, a través de: 
o Servei d’estacionament regulat de l’Ajuntament de Girona 
o Ingressos detallats del servei durant l’any 2019 i 2020. 
o Organigrama sobre la plantilla, relació i descripció de llocs de treball i les retribucions del 

personal adscrit actualment al servei efectuat, de l’any 2019 i 2020. 

o Despeses detallades del servei durant l’any 2019 i 2020. 
o Béns actuals del servei. 
o Informació tècnica actual del servei: operativa, tecnològica, sistemes de pagament, control, 

etc. 

o Informació del Pla de Mobilitat (any 2014): oferta d’aparcament a la ciutat de Girona. 
 Un cop analitzada la situació actual, es realitza un estudi d’ocupació, rotació i origen de vehicles 

estacionats en els diferents barris de la ciutat. Per realitzar-ho, es duen a terme les següents tasques: 

o La demanda residencial teòrica de cada sector de la ciutat 
o La oferta total (nº de places per tipus) per cada sector de la ciutat 
o Un treball de camp. Aquest treball de camp es realitza amb els següents objectius específics: 

 El % d’ocupació segons tipus de vehicles (turisme i motocicletes) i origen de les 
matrícules, de les places no regulades per cada sector, en diferents franges horàries: 
matins (8 a 14.15 hores), tardes (14:15 a 20:30 hores) i nits ( 0 a 6 hores). 

 Detecció del grau d’indisciplina en l’aparcament per cada franja horària i sector. 
 Detecció dels vehicles de grans dimensions (furgonetes, autocaravanes o camions) 

estacionades per sector durant les nits ( 0 a 6 hores). 

o Dèficit residencial d’estacionament per sector. 
o Estimació de la pressió forana de vehicles. Anàlisis de l’origen de matrícules recollides en el 

treball de camp. Detecció de zones que actuen com a Park&Ride i com “barreres” per no haver 
de pagar la zona d’estacionament regulat per residents. Detecció de punts d’atracció forana. 

 Proposta d’implantació de les diferents zones d’estacionament regulat amb horari limitat de caràcter 
general i per residents, especificada per cada carrer i amb la zona de residents vinculada a cada zona 

 Proposta i justificació de tarifes d’estacionament a aplicar, d’acord amb l’estratègia política 
d’estacionament i el compliment de la normativa de contraprestacions econòmiques de serveis públics. 
Aquest capítol inclourà un benchmarking de diferents ciutats. 

 Anàlisis dels sistemes de pagament mitjançant les aplicacions mòbils presents en el mercat i la seva 
incidència a nivell jurídic i econòmic, en cas que s’incorporessin al servei. 

 Estimació de costos d’implantació (CAPEX) i d’operació i manteniment (OPEX) de la proposta. 

 
Pel que fa a la metodologia seguida per a l’anàlisi de l’aparcament privat actual i els vehicles matriculats, el 
procés que s’ha seguit és el següent: 

Aparcament privat 

A partir de l’Excel d’aparcament privat en sol urbà (4377 registres), proporcionat pel servei de la UMAT de 
l’Ajuntament de Girona, s’han uniformitzat les adreces per tal que coincideixen amb la base de portals del 
municipi de Girona. Els portals han estat prèviament classificats per sectors, d’aquesta manera trobarem les 
places d’aparcament privat. 

La base original d’aparcament té els noms de via abreviats i la base de portals els té complerts, d’aquesta 
manera s’han igualat a la de portals. 
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Base aparcaments Base portals 

AV Avinguda de 

CL Carrer de 

CR Carrer de 

CM Camí de 

GR Gran de 

PZ Plaça de 

RB Rambla de 

TR Travessia de 

RD Ronda de 

PL Plaça de 

PS Passeig de 

PJ Passatge de 

SU Pujada de 

CJ Carreró 

GV Gran Via de 

 

Un cop substituïts els noms de via , s’ha fet una consulta d’ACCESS amb un join múltiple , per nom de carrer i 
per número de portal , obtenint així el codi del portal per cada aparcament privat. En algun cas s’ha ajustat 
algun nom de carrer , però ha estat menor. 

Vehicles matriculats 

Per conèixer el número total de vehicles per cada sector de la ciutat, l’Ajuntament de Girona ha proporcionat 
una taula de vehicles amb domicili fiscal de Girona de l’any 2017 que consta de 68.821 registres. La taula recull 
la matricula, el tipus de vehicle, el domicili i sector del titular del vehicle empadronat a Girona i el domicili i 
sector de l’adreça fiscal del vehicle. Per cada vehicle matriculat a nom d’una persona física, si aquesta està 
empadronada a la ciutat, s’agafa el domicili i sector de l’empadronament del titular. En cas que el titular no fos 
de Girona, s’agafa el domicili i sector de l’adreça fiscal de Girona del vehicle. Per a cada vehicle matriculat a 
nom d’una persona física (empresa) s’agafa el domicili i sector de l’adreça fiscal de Girona. 

Per conèixer l’origen dels vehicles del treball de camp, l’Ajuntament de Girona ha proporcional una taula de 
vehicles amb domicili fiscal a Girona i amb domicili del titular de la DGT. 


