
Requisits zona verda 
 
 

(1) Residents zona verda: 

- Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d’habitatges als carrers 
compresos a la zona descrita a continuació. 

- Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d’habitatges als 
carrers compresos a la zona descrita a continuació. 

- Persones físiques o jurídiques o entitats que siguin titulars d’una activitat econòmica 
degudament regularitzada a la zona descrita a continuació. 

Zona residents Ribes Roges: la darrera zona delimitada com a zona verda de Ribes Roges, 
el Passeig de Ribes Roges, la Plaça d’Adarró, la Rambla Lluís Companys, el carrer de la Boia, 
el carrer de l’Any dels Negats, el carrer de Pere Jacas, el carrer Meridional, la Plaça Josep 
Tarradellas, el Passeig del Carme, la Rambla de Joan Baptista Pirelli, la Plaça Mediterrània, 
la Plaça dels Boleranys, carrer de les Barques i carrer de Ferrer i Vidal. 

Zona residents Barri de Mar: la darrera zona delimitada pel carrer de l’Àncora, el Passeig 
Marítim, el carrer del Gas i el carrer de la Boia.  
 

L’aplicació d’aquesta tarifa requereix: 

 Disposar d’una tarja identificativa del vehicle que es facilitarà als: 
 

1. Vehicles anotats al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú, i als vehicles 
titularitat dels propietaris d’habitatges inclosos al sector.  

2. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) amb 
contracte a nom del sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- Original i copia del contracte de leasing, rènting o lloguer. 

 
3. Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un 

contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE. 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la 

documentació provisional de la Direcció General de Trànsit) 
- Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la sol·licita com 

conductora habitual o primera conductora del vehicle. 
(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera conductora, o no 
consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita per el o la representant 
legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del 
vehicle a la seva persona). 
(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la data de 
finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari). 



 
4. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) a nom de 

l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un contracte mercantil de 
prestació de serveis en cas de ser autònom el sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el certificat 

original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer. 
(En ambdós casos ha de constar la duració del contracte, la matrícula i la persona 
conductora habitual o primera conductora del vehicle). 

 
 No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent 

amb l’Ajuntament. 
 

(2) Residents VNG: Persones físiques empadronades a Vilanova i la Geltrú, no incloses com 
a Residents zona verda Ribes Roges. 

L’aplicació d’aquesta tarifa requereix: 

 Disposar d’una tarja identificativa del vehicle que es facilitarà als vehicles anotats al 
registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú, i als vehicles titularitat dels 
propietaris d’habitatges inclosos al sector.  

 No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent 
amb l’Ajuntament. 

 

(3) No Residents: Persones físiques, jurídiques o entitats no incloses en els apartats 
anteriors  

 


