
ZONA BLAVA 

 

El Ple de 16 de febrer de 2015 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va acordar el 

canvi del gestor de la prestació del servei públic d’aparcaments municipals i 

estacionament a la via pública amb limitació horària, acordant-se que la gestió directa 

d’aquest servei públic la duria a terme PROMUSA. 

Promusa gestiona aquest servei públic amb l’objectiu i finalitat d’implantar al municipi de 

Sant Cugat l’Smart Parking, als efectes de que, com a sistema intel·ligent d’aparcament, 

optimitzi els serveis municipals i millori la qualitat de vida de la ciutadania amb l’ús de les 

noves tecnologies, permetent una major eficiència en la mobilitat de la ciutat, en la 

promoció del comerç local i en la disposició de més recuros per a polítiques socials. 

En data 1 d’octubre de 2015 vam posar en marxa el control i la vigilància de 650 places  

d’estacionament a la via pública amb limitació horària i vam instal·lar 36 nous 

parquímetres que presenten com a principals avantatges per a la ciutadania el fet de no 

haver de tornar al vehicle per deixar-hi el tiquet i la possibilitat d’ampliar el temps 

d’estacionament sense haver d’esperar a que s’esgoti el temps pagat. 

Funcionament nous parquímetres ( enllaç ) 

TARIFES 

Els preus de la zona blava continuaran sent els mateixos i es regiran ,en tot moment, per 

les ordenances i la normativa municipal, com fins ara. 
 

15 minuts (mínim)   0,30 € 
30 minuts    0,60 € 
60 minuts    1,30 € 
90 minuts    1,95 €   
120 minuts    2,60 € 
Anul·lació de denúncia   7,20 € 

Al gener de 2016 va entrar en funcionament l’app que permet pagar amb el telèfon mòbil 

la Zona Blava. 

A l’abril de 2016 les operaciones realitzades amb l’app representen un 4.47% del total. 

App móvil la zona blava ( enllaç ) 

 

APARCAMENTS 
 

Promusa, que ja gestiona des de la seva inauguració els aparcaments de Mira-sol Centre i 

el de l’estació de Volpelleres, i des de l’1 d’octubre de 2015 Promusa també l’aparcament 

del Monestir on s’han dut a terme un procés de renovació estructural i de serveis. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


