
 

DISTINTIU 
ZONA VERDA

Qui pot disposar del distintiu?
Persones empadronades al Prat, siguin
persones físiques o jurídiques.

Que la persona sol·licitant sigui titular d'un
vehicle que tributi a l'Ajuntament del Prat
en concepte d'IVTM.
Que es trobi al corrent de pagament de
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun
benefici fiscal.
Si es tracta de persones jurídiques, que el
conductor habitual sigui resident al Prat.
Només s’acceptarà un vehicle per
conductor.

Requisits a complir:



 

Canvi de vehicle (nou o de 2a mà)

Canvi de domicili

Disposes d'un vehicle de renting, leasing o

qualsevol situació anàloga.

Disposes d'un vehicle mixte

Deute pendent de l'impost de IVTM

Si et trobes en qualsevol d'aquestes situacions
es posible que no hagis rebut el distintiu: 

1.

2.

3.

4.

5.
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Per què no he rebut el distintiu?
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Els distintius s'envien per correu postal a les

persones ciutadanes del Prat que

compleixen els requisits. 

Si no has rebut el distintiu pots adreçar-te al

93  370 50 54 o enviar un correu a

info@pratespais.com.

Qué has de fer si no has rebut el
distintiu?

93 370 50 54
info@pratespais.com
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Quina documentació has d'aportar
per aconseguir el distintiu?

DNI titular del vehicle

Fitxa tècnica del vehicle 

Permís de circulació

Document autoliquidació de l'IVTM

Contracte renting, leasing o justificant empresa on

aparegui com a conductor habitual la persona

empadronada al municipi. 

Tots els casos:

En els casos de vehicle nou també hauran d'aportar:

La documentació es podrà remetre per mail.

En els casos de Leasing, renting o situació anàloga

també hauran d'aportar:

La documentació s'haurà de presentar presencialment



 

DISTINTIU ZONA VERDA
Instruccions internes

TIPUS DE SUPÒSITS QUE DEMANARAN EL DISTINTIU
 
 

B) Treballadors de la platja:

Si es un cas de treballador de la platja, demanarem el contracte laboral a
l'empresa + les dades del vehicle per poder facilitar el distintiu.

NOTA IMPORTANT: als xiringuitos de la platja no els hi lliurarem cap
distintiu si no ens aporten la documentació. L'any 2020 varem ser laxos
facilitant els distintius sense l'acreditació de tota la documentació i alguns
d'ells encara no l'han aportat. 

Per tant, no farem cap excepció.

C) Treballadors del Centre Municipal de Vela:

En principi des del CMV ens faciliten un llistat de matrícules dels usuaris
del centre i durant l'estiu ens van fer arribar matrícules de les noves
altes. 

Aquest llistat arriba al departament d'explotació i els distintius se'ls s'hi
fan arribar com s'acordi amb ells.


