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OBJECTIU DEL PLA 
El nostre poble sempre ha tingut un dèficit d’aparcament cèntric, 
és per això que es proposa una millora de l’estacionament del 
centre del poble on, a més, coincideix amb la principal zona 
comercial. 

Objectius: 

• Convertir els aparcaments de les zones proposades en 
aparcaments amb limitació horària per afavorir la rotació de 
vehicles en aquesta zona. 

• Millorar les zones de càrrega i descàrrega. 

• Creació d’una nova zona d’aparcament il·limitat que estigui a 
prop  de les places que passaran a tenir limitació horària. 

• Regularitzar l’estacionament incontrolat i no permès, 
especialment de la zona comercial de l’avinguda Nostra 
Senyora de Montserrat 

 

 



SITUACIÓ ACTUAL 

 

 

Els estacionaments més 
propers als comerços solen 
estar ocupats per vehicles 
fixes la major part del dia. 
Molts d’aquests vehicles 
s’estacionen a primera 
hora del matí i no són 
usuaris dels comerços. 



• L’usuari dels comerços de Sant Julià efectua molts 
desplaçaments en vehicle privat, sobretot els que 
viuen en les zones disseminades del poble, o a 
barris com El Puig o la Font d’en Titus. 

 



 

• A l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat s’hi aparquen 
vehicles que interrompen el trànsit habitual i que 
suposen una infracció de la normativa de circulació. 

• També s’hi detecten dificultats en la càrrega i descàrrega 
de mercaderies als comerços 
 

 

  



ACCIONS PROPOSADES 

1.- Zona d’estacionament limitat gratuït (zona blava). 
Estacionament limitat a una hora i mitja. 

Senyalització per part dels usuaris amb un rellotge o deixant 
nota de l’hora d’arribada a un lloc visible del vehicle 

Supervisió per part del servei de vigilància municipal 

 



ACCIONS PROPOSADES 

 

2.- Habilitació d’un solar privat com a aparcament públic, al 
costat de la cruïlla del carrer Marquesos de Vilallonga amb 
avinguda Jaume Balmes.  

Objectiu: Incrementar l’oferta d’aparcaments al centre del 
poble. Estacionament gratuït sense limitació horària. 

 



ACCIONS PROPOSADES 

 

3.- Senyalització de noves zones de càrrega i descàrrega i 
aparcament de minusvàlids al carrer Núria, davant de Can 
Sunyer 

 



• Carrer de Núria 

• Carrer de l’església 

• Carrer  de Puig-l’agulla 

• Carrer del Centre, entre 
carrer Coll de Romegats i av. 
N. S. De Montserrat 

• Carrer dels Marquesos de 
Vilallonga entre carrer de 
Núria i av. Jaume Balmes 

• Carrer del compositor 
Ramon Victori 

CARRERS DE ZONA BLAVA 





IMPLANTACIÓ 

 

 

 

El temps estimat per la nova senyalització horitzontal i 
vertical per l’habilitació del solar com a aparcament: 2 
mesos. 

A partir de la implantació de la zona blava i un cop 
efectuada la senyalització s’establirà un període 
d’informació d’un mes per part dels vigilants municipals. 



Gràcies per la vostra atenció 
20 de març de 2014 


