Estacionament de vehicles en Zona Verda i ampliació de places de Zona
Blava
El dia 3 de gener de 2022 s’activa l’estacionament regulat amb Zona Verda i les noves
places de Zona Blava en diversos carrers del Barri Centre de Sant Just Desvern.
La Zona Verda al Barri Centre té per finalitat:
-

Oferir més possibilitats d’estacionament, durant les hores diürnes (de 8 a 20 h),
als vehicles empadronats a la zona, és a dir, en algun dels carrers de l’àmbit de
Zona Verda.

-

Reduir les tensions sobre el trànsit i l’estacionament als carrers que envolten la
Zona Blava d’aparcament regulat. La zona blava està pensada per afavorir la
rotació de vehicles a les zones comercials i de serveis.

-

Col·laborar en la implementació d’un model de mobilitat basat en el
desplaçament a peu, en transport públic o amb vehicles de mobilitat personal
(VPM), com ara bicicletes.

-

Participar en els plans de millora de la qualitat de l’aire del municipi, en el marc
d’una mobilitat sostenible.

El Reglament del servei públic d’estacionament regulat a les vies públiques del municipi
de Sant Just Desvern i de l’aparcament del Mil·lenari estableix les tipologies de zones
d’estacionament regulat. L’ordenança fiscal número 7 (Taxa per a l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals) n’estableix les tarifes.

Preguntes Freqüents
Com funciona la Zona Verda?
La Zona Verda als carrers del Barri Centre té un doble funcionament:
a) Per als vehicles empadronats en un dels carrers de l’àmbit de Zona Verda. Tenen
l’opció d’abonar 18 €/any, 5,50 €/trimestre, 0,50 €/setmana o 0,10 €/dia. El
pagament s’ha de fer mitjançant els parquímetres.
b) Per a la resta de vehicles (no empadronats en un dels carrers de l’àmbit de la
Zona Verda). El funcionament és similar al de la Zona Blava, amb un temps màxim
de dues hores d’estacionament continuat. El pagament s’ha de fer mitjançant els
parquímetres.
Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: Ajuntament@santjust.cat

Quina és la tarifa de la Zona Verda per a no residents (vehicles no empadronats al Barri
Centre)?
120 minuts

4,60 €

90 minuts

3,30 €

60 minuts

2,15 €

30 minuts

0,75 €

20 minuts

0,50 €

Qui pot fer ús de les tarifes reduïdes de la Zona Verda?
Els vehicles que estiguin empadronats en un dels carrers de l’àmbit de la Zona Verda i
que estiguin al corrent del pagament de tributs.
Què passa quan el vehicle és un rènting, lísing, lloguer, d’empresa i no està
empadronat a Sant Just Desvern?
Per poder beneficiar-se de la tarifa reduïda de la Zona Verda, és condició indispensable
que el vehicle estigui empadronat en un dels carrers de zona verda i, consegüentment,
a Sant Just Desvern. Per aparcar a la Zona Verda, caldrà abonar la tarifa per a no
residents. Podrà aparcar a la resta de places sense regular o en les regulades (Blava,
Taronja o Verda) abonant les tarifes estipulades.
Recordem que l’Ajuntament disposa de diversos aparcaments públics, la informació dels
quals es pot consultar a www.promunsa.cat.
Si compleixo els requisits, què he de fer per donar-me d’alta a la Zona Verda?
Automàticament estaran donats d’alta als parquímetres tots els vehicles empadronats
en l’àmbit de la Zona Verda i que estiguin al corrent de les obligacions tributàries. Als
parquímetres es podran abonar totes les modalitats de taxa, incloses les previstes per a
vehicles empadronats a la zona.
Si canvio de vehicle, automàticament serà donat d’alta?
Si vol beneficiar-se de les tarifes reduïdes de la Zona Verda, quan canviï de vehicle o
n’adquireixi un de nou ho haurà de comunicar amb el comprovant de la petició a la DGT
(trànsit) a l’adreça electrònica zonaverda@promunsa.cat o al telèfon 93 470 79 30.
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No és una gestió automàtica. L’empresa municipal PROMUNSA, gestora del servei,
s’encarrega d’actualitzar les altes i les baixes quan rep la informació del vehicle per part
de l’interessat o la interessada.
Com es paga la tarifa reduïda de la Zona Verda?
De moment, el pagament només es pot efectuar als parquímetres. S’està treballant per
permetre el pagament a través de l’aplicació mòbil “AMB aparcament”, que ja funciona
per a les zones Blava i Taronja.
Si pago l’Impost de Vehicles (IVTM) a Sant Just Desvern però el meu vehicle no està
empadronat en un dels carrers de la Zona Verda, puc fer ús de les tarifes per a
residents?
No. Per poder fer ús de de les tarifes per a residents, cal que el vehicle estigui
empadronat en un dels carrers de la zona.
L’impost de Vehicles ha d’estar domiciliat en un dels carrers de Zona Verda. Si ha
d’actualitzar el domicili, ho pot fer a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de Sant
Just Desvern (ORGT, c. Sant Lluís, 6 baixos) www.orgt.diba.cat i presentar la sol·licitud a
zonaverda@promunsa.cat o a les oficines de Promunsa de ctra. Reial 106 locals 6-7.
Recordar que per aparcar a la Zona Verda caldrà abonar la tarifa per a no residents.
Podrà aparcar a la resta de places sense regular o en les regulades (Blava, Taronja o
Verda) abonant les tarifes estipulades.
Recordem que l’Ajuntament disposa de diversos aparcaments públics, la informació dels
quals es pot consultar a www.promunsa.cat.
Puc acollir-me a les tarifes per a residents de la Zona Verda si el meu vehicle no paga
l’Impost de Vehicles IVTM a Sant Just Desvern?
És condició indispensable tenir el vehicle censat en un dels carrers de zona verda i,
consegüentment, pagar l’Impost de Vehicles a Sant Just Desvern.
Si no soc resident, em puc acollir a les bonificacions segons etiqueta, com passa a la
Zona Blava?
No. La Zona Verda de Sant Just Desvern no contempla bonificacions per a vehicles amb
etiqueta ECO o Zero Emissions.
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Els vehicles de les persones que treballen en l’àmbit de la Zona Verda, poden acollirse a les tarifes reduïdes?
Si són vehicles no empadronats en una dels carrers de Zona Verda de Sant Just Desvern,
no poden beneficiar-se de la tarifa reduïda. Podrà aparcar a la resta de places sense
regular o en les regulades (Blava, Taronja o Verda) abonant les tarifes estipulades.
Recordem que l’Ajuntament disposa de diversos aparcaments públics, la informació dels
quals es pot consultar a www.promunsa.cat.
Com puc pagar la tarifa per a residents de la Zona Verda?
Els parquímetres ja tenen registrades les matrícules dels vehicles empadronats als
carrers de la Zona Verd, per tal que puguin beneficiar-se de la tarifa per a residents. Per
efectuar el pagament, caldrà marcar en el parquímetre el número de la matrícula del
vehicle.
Quins carrers formen part de la zona de residents?
Poden acollir-se a la tarifa reduïda de la Zona Verda els cotxes censats als carrers
següents:
1_C. Miquel Reverter
2_C. Mossèn Antonino Tenas
3_C. Carles Mercader
4_Passatge Carles Mercader
5_C. de l'Església
6_Plaça Verdaguer
7_C. Dolors Modolell
8_C. de Josep Modolell
9_C. Freixes (del c. Bonavista al c. Dolors
Modolell)
10_C.Mercat
11_C. Bonavista (del c. Major al c. Creu del
Pedró)
12_C. de la Creu (de Rambla a c. Mercat)
13_ C. Major (del c.Montserrat al c.
Bonavista)
14_C. Ateneu (del c. De la Creu a c. Major)
15_C. Montserrat (del c. De la Creu al c.
Major)
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16_Rbla. Sant Just (del c. De la Creu a pl.
del Parador)
17_Plaça Parador
18_C. De Campreciós
19_Plaça Campreciós
20_Ptge. De Daniel Cardona i Civit
21_Plaça de l'Església
22_Carrer de Jacint Verdaguer
23_Passatge d’Estruch
24_Carrer Badó
25_Passatge del Montseny
26_Passatge del Serrall
27_Carrer del Raval de la Creu
28_Passatge del Raval
29_Carrer Marquès de Monistrol
30_Passatge de Bellesguard
31_Carrer Josep Anselm Clavé
32_Carrer de la Verge dels Dolors
33_Carrer de Sant Lluis
34_Passatge de Sant Lluis
35_Passatge del Mercat
36_Plaça d'Estudis Vells
37_Carrer Baix
38_Passatge Petit
39_Passatge Pons
40_Passatge Bellesguard

Quan entren en funcionament les noves places de Zona Verda?
Les noves places de Zona Verda entren en funcionament el 3 de gener. Fins a aquesta
data, s’hi pot aparcar sense abonar cap tarifa.
Com es comprovarà si el meu vehicle està empadronat a la zona i està al corrent del
pagament de la taxa?
La Policia Local disposarà d’una base de dades en què apareixeran totes les matrícules
dels vehicles empadronats a la zona i al corrent del pagament de la taxa. D’aquesta
manera, podran comprovar si els cotxes estacionats a la Zona Verda estan autoritzats.
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Quan entren en funcionament les noves places de Zona Blava?
Les noves places de Zona Blava seran de pagament a partir del dia 3 de gener, com les
de Zona Verda. Les noves places d’estacionament regulat amb Zona Blava són les
situades en els següents trams de carrer:
C. Mn. Antonino Tenas
C. Bonavista
C. Bonavista
C. Josep Anselm Clavé
Pl. Jacint Verdaguer
C- de l’Ateneu

De c. Carles Mercader a pg. Pons
De c. Església i Josep Modolell
De c. Església a c. Carles Mercader
Places en bateria (a tocar del c. Badó)
De c. Ateneu a c. Major

Per a més informació o resoldre incidències, poseu-vos en contacte amb PROMUNSA
a través dels següents canals:
www.promunsa.cat
zonaverda@promunsa.cat
93 470 79 30
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