
FAQs Zona Verda 

Pregunta : A on adquireixo els abonaments zona verda? 
 
Els abonaments de zona verda es podran adquirir a partir del dia 6 d'agost des del web de 
l'Ajuntament de Salt o directament des del link de la pàgina de compra d'abonaments 
https://giropark.com/ca/4/salt.  
 
Durant els primers dies de funcionament de la zona verda els vigilants informaran i 
assessoraran als usuaris i no es sancionarà per tal de donar un marge per a que els usuaris 
puguin adquirir els abonaments i solucionar els dubtes que puguin sorgir. 

Pregunta : Tinc un cotxe de renting, puc acollir-me als abonaments de zona 
verda? 
Resposta: Segons recull l'Ordenança Fiscal reguladora 31: 

"2. Tenen la consideració de residents, als efectes d'aquesta Ordenança, les persones físiques que 
estiguin empadronades al municipi i disposin d'un vehicle que tributi en concepte de l'Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica a l'Ajuntament de Salt, de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui 
definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels següents títols: 

a) Com a titular o conductor principal d'un vehicle donat d'alta en aquest municipi per l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica. 

b) Com a conductor d'un vehicle amb contracte de renting o leasing subscrit al seu nom. 

c) Com a conductor principal d'un vehicle de l'empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte 
mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom. 

d) Com a conductor principal d'un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en lloguer 
estable, superior a tres mesos, per empresa l'objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja 
sigui al seu nom o al nom de l'empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de 
prestació de serveis en el cas de ser autònom." 

Atenent a l'Ordenança, si el vehicle paga l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica a l'Ajuntament de 
Salt i el conductor principal està empadronat a Salt, té la consideració de resident i per tant dret a la 
tarifa reduïda. 

Pregunta:  Si disposo de Targeta de Mobilitat Reduïda, puc aparcar en zona 
verda ? 
Resposta : Si. 

En el cas de Salt, s'autoritza l'estacionament en zona blava i zona verda a aquells vehicles que disposen 
de Targeta de Mobilitat Reduïda. 

 

https://giropark.com/ca/4/salt


Pregunta:  Si tinc un negoci o treballo a Salt però no hi visc, tinc dret a 
l'abonament en zona verda ? 
Resposta: No. 

Les zones verdes es posen en funcionament per tal de garantir l'estacionament dels residents en 
aquelles zones. A la zona del parc hospitalari existeix una quota d'abonat per a tot el personal sanitari 
del parc hospitalari per poder accedir a l'aparcament públic.  

Pregunta: Què he de fer per domiciliar el rebut de l'Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica a Salt ? 
Resposta: Per a domiciliar l'IVTM a Salt, el vehicle ha de tenir l'adreça fiscal a Salt. El canvi 
d'adreça es fa a la delegació de Trànsit.   

En el cas de que no estigui empadronat/da a Salt, en el moment d'empadronar-se, pot demanar que 
l'Ajuntament automàticament passi a Trànsit el canvi d'adreça del vehicle i ja no hauria de fer més 
tràmit que aquest. En la resta de casos s'ha de dirigir a l'oficina de Trànsit amb el full d'empadronament 
per a procedir a fer el canvi d'adreça. 

Pregunta: Segons el plànol, no em queda clar quina és la meva zona. Com 
puc saber-ho ? 
Resposta: Properament es publicarà la informació al web de  l'Ajuntament de Salt. 

Els abonaments de zona verda s'adquireixen des del web de l'Ajuntament a on posarem el link que us 
redirigirà a a la pàgina de compra. En aquesta mateixa pàgina hi haurà una relació de carrers i números 
dels edificis. A part, en el moment de fer la sol·licitud, se li indicarà quina és la seva zona de resident. 

 

Pregunta: M'he baixat l'aplicació d'iParkMe i no hi surt Salt. 
R: A partir del dia 6 d'agost, estarà operativa l'opció del municipi de Salt. 

Pregunta: Soc de veí de Salt. Com justifico a la maquina o l'agent que 
controla els aparcaments pagar tarifa de resident, sigui o no la meva zona? 
Hi haurà alguna etiqueta identificativa? 
R: En el moment de fer l'abonament el programa ja detectarà automàticament als usuaris 
i vehicle autoritzats,  no farà falta cap distintiu que identifiqui el seu vehicle. 

Per a ser considerat resident i beneficiar-se de la tarifa reduïda cal complir els següents requisits: 

• El titular del vehicle o conductor principal ha d’estar empadronat a Salt (li serà assignada la zona en la 
qual estigui empadronat el titular del vehicle). 

• El vehicle ha de pagar l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a Salt. 

• El vehicle ha d’estar al corrent de pagament d’aquest impost. 



Si vostè compleix aquests 3 requisits inicials, no ha de fer cap gestió per a justificar que és resident 
perquè la seva matrícula es trobarà automàticament en la base de dades de residents. 

A continuació li exposo la forma de fer el pagament per a beneficiar-se de la tarifa reduïda: 

Els abonaments anuals, trimestrals o mensuals es podran obtenir a través del web de l’Ajuntament. 

Els interessats només hauran d’introduir la matrícula del seu vehicle i subscriure l’abonament d’una 
forma senzilla i segura. Un cop fet aquets breu tràmit, el vehicle registrat podrà estacionar a la zona de 
residència. 

El pagament diari o per fracció inferior de temps es pot fer des del parquímetre, introduint la seva 
matrícula o bé via APP.  Si es fa mitjançant el parquímetre, caldrà situar en un lloc visible del vehicle el 
comprovant que la màquina imprimirà. Si es fa via App, el seu vehicle quedarà validat fins a la fi del 
temps autoritzat. 

Els residents podran beneficiar-se de la tarifa reduïda amb qualsevol dels mètodes de pagament. 

Pregunta: El cotxe que faig servir cada dia i amb el que em desplaço es 
d’empresa, o sigui que no el tinc al meu nom, ni l’impost es paga aquí. Estic 
empadronat a Salt. Per tant, què puc fer per beneficiar-me de la zona verda ? 
Resposta: a l'Ordenança Fiscal 31, article 8 b), es recull aquest supòsit. 

" Aquelles persones que consideren que compleixen els requisits de l'article 3 (residents al municipi), i 
no constin a la base de dades podran sol·licitar l'alta amb l'aportació de la documentació següent: 

 a) ... 

 b) En el cas de persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, mitjançant contracte de renting o 
leasing , subscrit a nom de l'empresa en la qual prestin els seus serveis, amb exhibició del contracte 
esmentat o còpia compulsada i còpia compulsada de l'assegurança del vehicle. A tots els documents hi 
haurà de constar com a  conductor habitual el sol·licitant. També hi hauran d'incloure una declaració 
subscrita pel representant legal de l'empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti 
l'adscripció del vehicle a la seva persona." 

Per tant, si el vehicle que ens exposes sempre és el mateix i el fas servir sempre, només cal parlar amb la 
teva empresa, que el registrin a Salt i podràs presentar l'escrit a l'Ajuntament per poder gaudir de la 
zona verda de la teva zona, no cal que el vehicle estigui a nom teu, pot anar a nom de l'empresa.  
Entenem que en el teu cas és un punt més complexa que la majoria, i que et caldrà fer uns passos més 
per poder gaudir dels beneficis de la zona verda, però això no treu que la mesura està pensada 
evidentment per beneficiar als veïns de les zones més afectades. 

Pregunta: Els horaris de la zona verda són els mateixos que els de la zona 
blava ? 
Resposta: No 

Els horaris de la zona verda són continuats: de 9:30 a 20h. 

Els de la zona blava són de 9:30 a 13h i de 16 a 20h. 


