Icona

Tooltip
Places totals disponible
(NÚMERO)

Nom arxiu

Descripció i observacions

Valor

Enllaç web (icona)

marcador-03.png

Indica els aparcaments de camions gestionats per CIMALSA, independentment d’on
es trobin situats a nivell geogràfic.

-

marcador-01.png

Indica els aparcaments de camions de la tipologia: “EN RUTA” (vies d’alta capacitat).

-

marcador-02.png

Indica els aparcaments de camions de la tipologia: “XARXA LOCAL”.

-

“X places”

marcador-05.png

Places totals disponible
(NÚMERO)

“X places”

marcador-04.png

Indica la capacitat dels aparcaments de camions

marcador-06.png

més de 100 places.

-

entre 50-99 places

-

menys de 50 places

-

-

Imatge per al menú/llegenda sobre la capacitat dels aparcaments de camions

-

-

Imatge per al menú/llegenda sobre disponibilitat de places de C/D

-

-

Imatge per al menú/llegenda sobre la disponibilitat de serveis als aparcaments

-

marcador-03.png

Indica que els aparcaments DISPOSEN DE SERVEI (sí que té el servei): wifi, vigilat,
asfaltat...

-

marcador-01.png

Indica els aparcaments SENSE SERVEI (sabem que no tenen el servei): wifi, vigilat,
asfaltat...

-

marcador-07.png

Indica els aparcaments SENSE dades del SERVEI (no sabem si tenen el servei): wifi,
vigilat, asfaltat...

-

Places totals disponible
(NÚMERO)

“X places”

vermelles-23.png

Casc històric

verdes-23.png
grises-23.png

Indica si el municipi té CASC HISTÒRIC REGULAT.

NO

-

SI

-

Sense dades

-
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Icona

Tooltip

Nom arxiu

Descripció i observacions

NO

vermelles-33.png

Illa de vianants

verdes-33.png

Indica si el municipi té ILLA DE VIANANTS REGULADA.

grises-33.png
vermelles-24.png

Regulació/Ordenança
Municipal

verdes-24.png

Indica si el municipi té/disposa/regula la distribució urbana de
mercaderies a través d’una Ordenança Municipal.

grises-24.png
vermelles-25.png

Informació DUM

verdes-25.png

Indica si el municipi té alguna web amb informació addicional
sobre la DUM.

grises-25.png
vermelles-28.png

Regulació horària
places CiD: Continua

verdes-28.png

Indica que la regulació horària a les places de CiD es realitza
en un horari “continuo” durant els dies. P.e. De 8h a 20h

grises-28.png
vermelles-29.png

Regulació horària
places CiD: Diferents
trams

verdes-29.png
grises-29.png

Valor

Indica que la regulació horària a les places de CiD es realitza
en diferents trams horaris durant el dia. P.e. De 8h a 12h i de
17h a 19h.

SI

Enllaç web (icona)
Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

Sense dades

-

NO

-

SI

Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

Sense dades

-

NO

-

SI

Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

2

Icona

Tooltip

Nom arxiu

Descripció i observacions

verdes-30.png

Indica que totes les places de càrrega i descàrrega del
municipi tenen la mateixa regulació a nivell d’horaris, etc...

NO

vermelles-31.png
verdes-31.png

Indica si al municipi existeixen microplataformes per a la
distribució urbana de mercaderies.

grises-31.png
vermelles-37.png

Places
estacionament
multiús CiD

verdes-37.png

Indica si el municipi té/disposa de places d’aparcaments amb
diferents usos depenen de l’horari, entre els que està la DUM.

grises-37.png
vermelles-36.png

Carrils circulació
multiús CiD

verdes-36.png

Indica si el municipi té/disposa de carrils multiús per a la
distribució urbana de mercaderies.

grises-36.png
vermelles-19.png

Utilització de disc
horari

verdes-19.png
grises-19.png

SI
Sense dades

grises-30.png

Microplataformes
DUM

Enllaç web (icona)

NO

vermelles-30.png

Regulació uniforme
de totes les places
CiD

Valor

Indica si el municipi regula les places de CiD amb DISC
HORARI.

SI

Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

3

Icona

Tooltip

Nom arxiu

Descripció i observacions

NO

vermelles-26.png

Existeix una aplicació
mòbil DUM

verdes-26.png

Indica si el municipi regula les places de CiD amb una aplicació
de mòbil “APP DUM”.

grises-26.png
vermelles-45.png

Es realitza la
regulació amb tiquet
o d’altres tipus

verdes-45.png

Indica si el municipi regula les places de CiD amb un tiquet
d’estacionament i/o altres tipologies.

grises-45.png
vermelles-20.png

Hi ha un mercat/s
setmanal/s que
afecta a la circulació

verdes-20.png

Indica si al municipi es realitza un o varis mercats setmanals
amb afectació directe sobre la circulació i la DUM.

grises-20.png
vermelles-22.png

Es regula la
distribució nocturna
de mercaderies

verdes-22.png

Indica si el municipi regula la distribució NOCTURNA.

grises-22.png
vermelles-43.png

Temps màxim
permès 15’ o menys,
a les places CiD

verdes-43.png
grises-43.png

Valor

Indica si el municipi té places de CiD, regulades amb un temps
màxim de 15’ i/o menor.

SI

Enllaç web (icona)
Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

Sense dades

-

NO

-

SI

Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-
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Icona

Tooltip

Nom arxiu

Descripció i observacions

vermelles-14.png

Temps màxim
permès 20’ a places
CiD

verdes-14.png

Indica si el municipi té places de CiD, regulades amb un temps
màxim de 20’.

grises-14.png
vermelles-16.png

Temps màxim
permès 30’ a places
CiD

verdes-16.png

Indica si el municipi té places de CiD, regulades amb un temps
màxim de 30’.

grises-16.png
vermelles-17.png

Temps màxim
permès 45’ a places
CiD

verdes-17.png

Indica si el municipi té places de CiD, regulades amb un temps
màxim de 45’.

grises-17.png
vermelles-40.png

Temps màxim
permès 60’ o més, a
places CiD

verdes-40.png

Indica si el municipi té places de CiD, regulades amb un temps
màxim de 60’ i/o superior.

grises-40.png
vermelles-27.png

Sense determinar el
temps màxim
permès a places CiD

verdes-27.png
grises-27.png

Indica si el municipi té places de CiD, regulades amb un temps
màxim (sense determinar).

Valor

Enllaç web (icona)

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-
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Icona

Tooltip

Nom arxiu

Descripció i observacions

vermelles-12.png

Mercaderies
perilloses

verdes-12.png

Indica si a l’aparcament de camions es permet estacionar
MERCADERIES PERILLOSES.

grises-12.png
vermelles-07.png

Polígon industrial

verdes-07.png

Indica si l’aparcament de camions es troba localitzat en un
polígon industrial.

grises-07.png
vermelles-08.png

Seguretat

verdes-08.png

Indica si l’aparcament de camions està vigilat.

grises-08.png
vermelles-04.png

Asfaltat

verdes-04.png

Indica si l’aparcament de camions està asfaltat.

grises-04.png
vermelles-11.png

Estacionament
tancat

verdes-11.png
grises-11.png

Indica si l’aparcament de camions està tancat (tancament).

Valor

Enllaç web (icona)

NO

http://ximp.gencat.cat/appximp/

SI

http://ximp.gencat.cat/appximp/

Sense dades

http://ximp.gencat.cat/appximp/

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

6

Icona

Tooltip

Nom arxiu

Descripció i observacions

vermelles-10.png

Serveis WC

verdes-10.png

Indica si l’aparcament de camions disposa/té serveis (WC).

grises-10.png
vermelles-02.png

Dutxes

verdes-02.png

Indica si l’aparcament de camions disposa/té dutxes.

grises-02.png
vermelles-01.png

Wifi

verdes-01.png

Indica si l’aparcament de camions disposa/té WiFi.

grises-01.png
vermelles-06.png

Obert 24 hores

verdes-06.png

Indica si l’aparcament de camions està obert les 24h.

grises-06.png
vermelles-35.png

Places de CiD

verdes-35.png
grises-35.png

Indica si el municipi té/disposa de places de càrrega i
descàrrega.

Valor

Enllaç web (icona)

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-

NO

-

SI

-

Sense dades

-
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Icona

Tooltip

Nom arxiu

Descripció i observacions

NO

vermelles-05.png

Web aparcament

verdes-05.png

Indica si l’aparcament de camions té un enllaç web.

grises-05.png
vermelles-34.png

Benzinera

verdes-34.png
grises-34.png

Valor

Indica si l’aparcament de camions té benzinera.

SI

Enllaç web (icona)
Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

Sense dades

-

NO

-

SI
Sense dades

Enllaçar a web on s’informa
(si existeix)

-

Gasoil A | B7

benzineres-01.png

-

B10

benzineres-02.png

-

Gasolina 98 | E10

benzineres-04.png

-

Gasolina 98 | E10

benzineres-05.png

-

Bioetanol | E86

benzineres-06.png

Indica si la benzina de l’aparcament de camions té aquest tipus de carburant.

Hidrogen

benzineres-07.png

-

Gas natural
comprimit

benzineres-08.png

-

Gas liquat del petroli

benzineres-09.png

-

Gas natural liquat

benzineres-10.png

-

Gasoil parafínic

benzineres-12.png

-

AdBlue

benzineres-20.png

Indica si la benzina de l’aparcament de camions té aquest tipus de component.
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