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Disposicions normatives – Altres tipus de resolucions

RESOLUCIÓ de la regidora de Mobilitat, de 17 de juliol de 2017, sobre 
la Zonificació de les àrees d'estacionament regulat amb horari limitat 
per autocars.

La regidora de Mobilitat, en ús de les facultats delegades per l’Alcaldia per Decrets de 
21/09/2015 i 24/11/2016, en data 17/07/2017 ha resolt:

Aprovar la zonificació de les àrees d’estacionament regulat amb horari limitat per 
autocars, en virtut del que disposa l’article 31 de l’Ordenança de circulació de 
vianants i vehicles de Barcelona, als indrets i amb els horaris que s’annexen a aquest 
Decret ; prohibir l’estacionament d’autocars a les zones i horaris que s’indiquen a 
l’annex; establir que la durada màxima d’estacionament a cada zona s’estableix a la 
corresponent Ordenança Fiscal; publicar a la Gaseta i al web municipal.

ANNEX – Delimitació de les àrees d’estacionament regulat amb horari limitat 
d’autocars

1. Zona Blava Zonabus Montjuïc-1

Horari: de 8 a 20 hores tots els dies de l’any
Prohibició d’estacionament per autocars de 20 a 8 hores.

Ubicació:

C. de la Foixarda, núm. 2 (Poble Espanyol) - 5 places
Mirador del Palau Nacional, núm. 9 (MNAC) – 4 places
Av. de l’Estadi, núm. 37 – 7 places
C. del Polvorí, núm. 2 (en tots dos costats) – 9 places
Av. Rius i Taulet, núm. 15 – 5 places

2. Zona Blava Zonabus Montjuïc-2

Horari: de 8 a 20 hores tots els dies de l’any
Prohibició d’estacionament per turismes de 20 a 8 hores.

Ubicació:

Passeig Olímpic núm. 16, 14 places
Carrer dels Tarongers núm. 10, 10 places
Carretera de Miramar núm. 15, 16 places
Carrer Jocs del 92 núm.10, 19 places
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2. Zona Blava Zonabus Estació del Nord

Horari: de 8 a 20 hores tots els dies de l’any
Prohibició d’estacionament per autocars de 20 a 8 hores.

Ubicació:

C. Sardenya, núm. 158, entre c. Ali bei i c. Almogàvers (costat Besòs) – 10 places

3. Zona Blava Zonabus Monumental

Horari: de 8 a 20 hores tots els dies de l’any
Prohibició d’estacionament per autocars de 20 a 8 hores.

Ubicació:

Av. Diagonal, núm. 308, entre c. Padilla i c. Lepant (costat muntanya) – 4 places
C. Consell de Cent, núm. 520, entre c. Padilla i c. Lepant (costat mar) – 4 places
C. Diputació, núm. 440, entre c.Lepant i c.Marina (costat mar) – 4 places
C. Padilla, núm. 148, entre c. Ribes i Av. Meridiana (costat Besòs) – 7 places

4. Zona Blava Zonabus Paral·lel-Drassanes

Horari: de 8 a 20 hores tots els dies de l’any
Prohibició d’estacionament per autocars de 20 a 8 hores.

Ubicació:

Av. Paral·lel, núm. 30, entre Pl. Drassanes i Portal de Santa Madrona (costat Besòs) 
– 5 places

5. Zona Blava Zonabus Ciutadella

Horari: de 8 a 20 hores tots els dies de l’any
Prohibició d’estacionament per autocars de 20 a 8 hores.

Ubicació:

Pg. Lluis companys, núm. 3 – 4 places
C. Ramon Trias Fargas, núm. 21, 2 places

6. Zona Blava Zonabus Camèlies

Horari: de 10 a 17 hores de dilluns a diumenge i festius, de l’1 de març al 31 
d’octubre.
Prohibició d’estacionament per autocars de 17 a 10 hores.
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Ubicació:

C. Camèlies, núm. 79

7. Zona de prohibició d’estacionament d’autobusos de Montjuïc

Fora de les zones i horaris d’estacionament regulat assenyalades en aquest Decret, i 
dels espais senyalitzats com parada, en els que es podrà estacionar durant 10 
minuts per la pujada i baixada de passatgers, queda prohibit l’estacionament 
d’autobusos en el perímetre delimitat pels següents carrers:

Gran via de les Corts Catalanes (entre pl. Espanya i el c. De Mèxic), c. De Mèxic, av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia (entre el c. De Mèxic i el c. Del Polvorí), c. Del Polvorí, c. 
Del segura (entra el c. Del Polvorí i el c. De .a Pedrera del Mussol, c. De la Pedrera 
del Mussol, camí de Can Clos, c. Del Foc (entre el c. De Ferrocarrils Catalans i c. De 
la Mare de Déu del Port), c. De la Mare de Déu del Port (entre c. Del Foc i ronda 
Litoral), ronda Litoral (entre c. De la Mare de Déu del Port i pl. De les Drassanes), 
pg. de Josep Carner (entre la plaça de Drassanes i la carretera de Miramar), 
carretera de Miramar, passeig de Miramar, passeig de l’Exposició (entre el passeig de 
Miramar i el pg. De Santa Madrona), pg. De Santa Madrona (entre el pg. De 
l’Exposició i el c. De Lleida), c. De Lleida i av. Paral·lel (entre c. De Lleida i pl. 
Espanya).
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