ZONA BLAVA

Sistemes de
pagament:
• Descarregueu-vos l’app per
a mòbil.

NOVES TARIFES
Queden determinades pel distintiu ambiental del
vehicle, de manera que paguen menys els que
contaminen menys.
DISTINTIU AMBIENTAL
ETIQUETA ZERO EMISSIONS
ETIQUETA ECO

PREU
0,00 €/h
0,50 €/h

ETIQUETA C

0,75 €/h

ETIQUETA B

1,00 €/h

SENSE ETIQUETA

1,25 €/h

NOU HORARI D’ESTIU
De l’1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a
diumenge, de 9 a 20 h.

• En metàl·lic i amb targeta
als parquímetres.

Ubicació dels
parquímetres:

NOU HORARI D’HIVERN
De l’1 d’octubre al 31 de maig: dies laborables,
de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.
SINGULARITAT PER ALS RESIDENTS DE
L’ÀMBIT DE LA ZONA VERDA
Un únic horari de zona blava (a les places de zona
blava que es troben dins l’àmbit de la zona verda)
durant tot l’any: dies laborables, de dilluns a dissabte, de 9 a 13 h i de 17 a 20 h.
ZONA TARONJA
Les zones taronges regulen l’estacionament
en àrees ubicades a prop de les platges. Són de
pagament durant l’estiu (de l’1 de juny al 30 de
setembre), tots els dies de la setmana, de 10 a 20 h,
per a qui no viu al Masnou.

Els parquímetres existents ubicats
dins de l’àmbit de la zona blava
també permetran fer el pagament
per a la zona verda d’estacionament.

Són gratuïtes per a les persones empadronades
al Masnou que paguen al municipi l’impost de
vehicles de tracció mecànica (IVTM). En aquests
casos, la gratuïtat és automàtica; no cal fer cap tràmit.
Es troben als següents indrets:
- Can Teixidor.
- Aparcament de la carretera d’Alella (BP-5002).
- Carrer del Torrent de Can Gaio i Voramar I.
- Voramar II.

ZONA
VERDA
D’ESTACIONAMENT
A partir del
30 de setembre del 2022

OBJECTIUS
• Prioritzar l’aparcament dels
residents de l’àmbit.
Reduir el trànsit de vehicles forans
que hi busquen aparcament.
Millorar la seguretat viària.
Disminuir les emissions de gasos
contaminants.

ÀMBIT DE LA
PROVA PILOT

Parquímetre zona verda
Parquímetre zona blava
Zona blava
Zona de prioritat invertida / carrers de vianants

TARIFES DE LA ZONA VERDA
A) RESIDENTS DINS L’ÀMBIT DE LA ZONA VERDA
Vehicles de persones empadronades dins l’àmbit de
la zona verda i que tributen l’impost de circulació
(IVTM) al Masnou.

PREU
RESIDENT

Per dIa

0,10 €

Per setmana

Per mes

0,50 €

2,00 €

B) RESIDENTS AL MASNOU, PERÒ FORA DE
L’ÀMBIT DE LA ZONA VERDA
Vehicles de persones empadronades al Masnou que viuen
fora de l’àmbit de la zona verda i que tributen
l’impost de circulació (IVTM) al municipi.

PREU PER HORA

1,25 €

C) NO RESIDENTS AL MASNOU
Vehicles de persones no empadronades al Masnou.

PREU PER HORA

1,75 €

D) CASOS ESPECIALS
· Vehicles d’empresa, rènting, lísing o anàlegs conduïts per
persones empadronades dins l’àmbit de la zona verda.
Un sol pagament (mentre duri la vigència del contracte de
rènting o anàleg) per figurar com a resident de l’àmbit de
la zona verda. Un cop fet el pagament únic, s’han d’abonar
les tarifes dels residents a l’àmbit de la zona verda (A).

PAGAMENT ÚNIC

SUMEM
Serveis Municipals del Masnou, SL
www.elmasnou.cat/sumem
sumem@elmasnou.cat
Telèfon i WhatsApp: 678 166 373
Atenció presencial
Cal concertar cita prèvia,
trucant al 678 166 373
Av. del Maresme, 5 - El Masnou

La zona verda estarà
operativa tot l’any, de
dilluns a diumenge de
8 a 20 hores.

51,50 €

· Vehicles d’industrials que desenvolupen part de la seva
activitat dins la zona verda i altres casos similars. L’estada
en una mateixa plaça d’aparcament estarà limitada a un
màxim de 4 hores seguides, dins l’horari de vigència de la
zona verda. Cal col·locar un disc horari en un lloc visible del
vehicle per indicar l’hora d’inici de l’estada.

PAGAMENT ANUAL

51,50 €

Cal adreçar-se a SUMEM per fer els tràmits o per
consultar altres casos especials.

No hi ha distintius de zona verda per als vehicles.
Els dispositius de l’equip de vigilants llegeixen les
matrícules i detecten el tipus de tarifa que s’aplica
a cada vehicle.

