FULL INFORMATIU
Qui pot sol·licitar el dret d’estacionament com a Resident de l’AREA?
Les persones físiques que figurin empadronades a les zones regulades i disposin d’un vehicle donat d'alta
de l'IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) a la ciutat de Barcelona (excepte vehicle d’empresa,
rènting, lísing o de lloguer).
El vehicle ha de tenir més de dues rodes, no superar les 9 places, ni els 6 metres de longitud, ni els 3.500
kg. de pes màxim autoritzat (PMA).

Quina documentació cal presentar?
Si la persona és la conductora principal, però la titular del vehicle és una altra persona física:
Pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri com a conductora habitual o primera conductora.
(En cas que a la pòlissa no hi consti el període de vigència o ja hagi vençut, cal presentar l'últim
rebut bancari).
Si la titular és una empresa:
Pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri la persona que la sol·licita com a conductora habitual
o primera conductora del vehicle.
(En cas de constar l'empresa com a conductora habitual o primera conductora o no hi consti ningú,
cal aportar també una declaració subscrita pel 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.)
Si el vehicle és propietat d'un Lísing, Rènting o Lloguer superior a tres mesos a nom d’empresa:
Original i còpia del contracte de rènting, lísing o lloguer, o el certificat original de l’empresa de
rènting, lísing o lloguer.
(En ambdós casos ha de constar la durada del contracte, la matrícula i la persona conductora
habitual o primera conductora del vehicle).
Si el vehicle és propietat d'un Lísing, Rènting o Lloguer superior a tres mesos a nom de la
persona que sol·licita l’alta de resident:
Original i còpia del contracte de rènting, lísing o lloguer.

Consideracions generals:
Pel que fa als contractes o pòlisses, no són vàlids provisionals, sol licituds ni propostes.
Si es realitza el tràmit en nom d’una altra persona, serà imprescindible el DNI i una autorització.
Tota la documentació ha d’anar acompanyada de:
o
o
o

DNI, passaport o NIE.
Permís de circulació del vehicle.
Fitxa tècnica del vehicle. (En cas de no disposar encara de la documentació definitiva, caldrà
adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit).

Com podeu fer el tràmit?
•
•
•

Presencialment al Punt d’Atenció Ciutadana BSM (*)
A través del web www.areaverda.cat
Trucant al telèfon 010

(*) Nota Important “Mesures COVID-19”
A partir del dia 25 de maig el Punt d'Atenció Ciutadana BSM (c. Calàbria, 66, 08015 Barcelona) només realitzarà tràmits
de forma presencial amb Cita Prèvia de dilluns a divendres de 8:30 h a 13:30 h i de 14:30 h a 19:30 h h. Podeu reservar
dia i hora a través del telèfon 93 887 50 34 i seleccionant l'opció de "Cita Prèvia".

