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ALTRES DADES
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IDENTIFICADORS

Si

Si

Si

Termini (4
anys/sol·licitud)

Si

Cal
sol·licitud?

Horari

Termini (4anys/2
anys/sol·licitud)

Requereix resolució
(Si/No)

Si

No

Tots els dies, 24
hores

Mentre es compleixi
condició

No, alta a la base de
dades automàticament
cada 24 hores

Persona empadronada al BV i titular o usuària de vehicle que Permís de circulació del vehicle. En cas que no sigui el titular,
pagui IVTM fora Girona
a més, assegurança on consti que és el conductor

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

Termini (2
anys/sol·licitud)

Persona no empadronada al BV propietària habitatge o local i Permís de circulació del vehicle. En cas que no sigui el titular,
titular o usuària de vehicle
a més, assegurança on consti que és el conductor

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

Cap, informació disponible a les bases de dades de
l'Ajuntament

Exhibir autorització en
parabrisa
Si/No

Model

4 anys

Si

Distintiu

Si

2 anys

Si

Distintiu

Si

Si

4 anys

Si

Distintiu

Si

2 anys

Si

Distintiu

Persona no empadronada al BV llogatera habitatge o local i
titular o usuària de vehicle

Contracte de lloguer inmmoble i si la data del contracte és
posterior a 3 mesos, a més el rebut de pagament del darrer
mes

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

Termini (2
anys/sol·licitud)

Si

Si

Persona propietària pàrquing al BV

Cap si hi ha divisió horitzontal de l'aparcament. Sinó títol de
propietat i si la data del títol és anterior a 1 any, document
que acrediti el pagament de IBI repercutit per administrador
de finques

Si, vehicles
unitat familar

Si

Tots els dies, 24
hores

Termini (4
anys/sol·licitud)

Si

NO

Persona llogatera pàrquing al BV

Contracte de lloguer inmmoble i si data contracte porterior a
1 any, a més el rebut de pagament del darrer mes

Si, vehicles
unitat familar

Si

Tots els dies, 24
hores

Termini (2
anys/sol·licitud)

Si

NO

Pare o mare de menor resident al BV

Nom, cognoms i adreça del menor. Permís de circulació del
vehicle, en cas que no sigui titular, a més, assegurança en
que consti que és el conductor

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

Termini (4
anys/sol·licitud)

Si

Si

Si

4 anys

Si

Distintiu

Familiar de persona d’edat avançada resident al BV

No cognoms i adreça de persona gran. Permís de circulació
del vehicle, en cas que no sigui titular, a més, assegurança
en que consti que és el conductor

Si, familiars
directes

Si

Tots els dies, 24
hores

Termini (4
anys/sol·licitud)

Si

Si

Si

4 anys

Si

Distintiu

Si

6 mesos

Si

Específic en
àmbit proper a
hotel

SI

tageta
estacionament
PMR

NO aplicable atès que
Si, subjecte a
accés hotels estan a
estudi viabilitat
l'àmbit de plaça Sant
(2)
Domènec

Client d'hotel del BV

Client d'allotjament turístic

Contracte lloguer de plaça d'estacionament en un inmmoble.
Per a renovacions només rebut darrer mes. Resolució
genèrica i comunicació de matrícules per bústia d'avisos

Si, si disposen
d'aparcament
en inmmoble

Si, per
autorització i
renovacions.

Tots els dies, 24
hores

Període sol.licitat,
màxim 15 dies

No

No

Familiar resident centre assistencial del Barri Vell

Ho sol.licita el centre mitjançant la Bústia d’Avisos

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

Persona amb llicència de parada de fira periòdica al BV
organitzada per l'Ajuntament

2 anys

No

NO

Àrea que organitza fira comunica dades de les persones
autoritzades

Si

Si

Dies de fira

NO

Actes esporàdics que organitza l'Ajuntament al B Vell o
autoritza

Petició realitzada per departament de l'Ajuntament que
organitza o autoritza

Si

No

PMR

Targeta d’aparcament per a vehicles de persones
disminuïdes. Permís de circulació del vehicle vinculat a la
targeta.

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

2 anys

Si

Temps imprescindible
per a realització
activitat

No

Data caducitat targeta
d'aparcament

Si

SI

No

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 2738304 EM0H2-H1KEY-HZ4XD 18ECC6505A81A49509840D5CAFFF54BA8D814813 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que consta
a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

Annex Resolució: JGL 01/09/17 - AN Criteris

Si

Té dret a
autorització
(Si/No)
Persona empadronada al Barri Vell titular d'un vehicle que
pagui IVTM a Girona

DOCUMENT

Cal
sol·licitud?

Termini
(4anys/2
anys/sol·licitu
d)

Te dret
autorització
(Si/No)

SIGNAT

TAXI

Per a taxis de Girona (alta automàtica quan s'autoritzar
adscripció vehicle a llicència) per a Salt i Sarrià (llicència i
adscripció vehicle a llicència)

Si

Si (taxis de
Salt i Sarria),
Girona NO

Tots els dies, 24
hores

10 anys

No

NO

Vehicle titularitat dels serveis de salut de la Generalitat de
Catalunya destinat a visites domiciliaries

Sol·licitud del ICS

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

4 anys

Si

SI, En zona de
C/D

Si

4 anys

Acreditació
sanitat

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

4 anys

Si

SI, En zona de
C/D

Si

4 anys

Acreditació
premsa

No, només
sol·licitud de
rellotge de C/D

No

07,00 a 12,00 h
de dl a dv feiners

10 anys

No

Si, En zona de
C/D

No
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DOCUMENT

Vehicle destinat a operacions de càrrega i descàrrega

Cap. Ha de complir les condicions per disposar de rellotge de
càrrega i descàrrega i es dóna d'alta automàticament

Vehicle d'empresa constructora

Permís de circulació de vehicles que no siguin turismes
destinats a subministraments de materials. Cal disposar de
permís d'obra

Si

Si

07,00 a 20,00 h
de dl a dv feiners

Període sol.licitat

Si

Només en
reservat per
obres
pagament taxes

Vehicle comercial d'empresa de neteja de comunitats

Cap. Cal disposar de rellotge de C/D i epigraf 922 ???

Si

Si

07,00 a 12,00 h
de dl a dv feiners

10 anys

Si

SI, En zona de
C/D

Si

Rellotge de
C/D

Vehicle comercial d'empresa de transport públic i missatgers

Cap. Cal disposar de rellotge de C/D i epigraf 722 ???

Si

Si

07,00 a 12,00 h
de dl a dv feiners

10 anys

Si

SI, En zona de
C/D

Si

Rellotge de
C/D

Si

Si

Tots els dies,
07,00 a 23,00 h

2 anys

Si

NO

4 anys

Si

NO

Vehicle d'empresa proveïdora productes alimentaris a domicili Cap. Cal disposar de rellotge de C/D i epígraf IAE 64
Vehicle d'empresa proveïdora productes farmacèutics

Cap. Cal disposar de rellotge de C/D i epígrag IAE 614.1 o
722 SP

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

Vehicle d'empresa subministradora AIGÜES, ACA

Cap. Cal disposar de rellotge de C/D i IAE 504

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

4 anys

Si

NO

Si

Tots els dies, 24
hores

4 anys

Si

NO

Si

Si

Tots els dies, 24
hores

4 anys

Si

NO

Vehicle d'entitat amb domicili social al BV amb estacionament
Ho sol.licita l'entitat mitjançant la Bústia d’Avisos
*

Si

Si

07,00 a 20,00 h
de dl a dv feiners

4 anys

Si

NO

Vehicle Generalitat serveis ordinaris

Ho sol.licita Gencat mitjançant la Bústia d’Avisos

Si

Si

07,00 a 20,00 h
de dl a dv feiners

4 anys

Si

NO

Vehicle Generalitat serveis d'urgència

Ho sol.licita Gencat mitjançant la Bústia d’Avisos

Si

Tots els dies, 24
hores

10 anys

Si

NO

Vehicle d'empresa subministradora ENDESA, COMSA
Vehicle d'empresa subministradora GAS

Cap. Cal disposar de rellotge de C/D i IAE 504
Cap. Cal disposar de rellotge de C/D i IAE 504

Si

Rellotge de
C/D

Decret
d'alcaldia

En els casos no resgulats a la present llista es resoldran per analogia amb alguns dels supòsits descrits.
(1) Barri Vell: espai delimitat per: passeig de la Muralla (entre passeig Reina Joana i plaça Catalunya), plaça Catalunya, Riu Onyar entre plaça Catalunya i plaça Sant Feliu, carrer Transfigueres, pujada Rei Martí i riu Galligants fins enllaçar amb el passeig Reina Joana.
Inclou els següents carrers: Abeuradors; Albereda; Alemanys; Apòstols, pl.; Arc; Argenteria; Auriga trv.; Auriga; Ballesteries; Banyoles; Beates; Bell·lloc, pl.; Bellmirall; Besadó; Bisbe Cartanyà; Calderers; Carreras i Peralta; Castanyes, pl.; Catedral pl.; Catedral, pda.;
Ciutadans; Claveria; Correu Vell, pl.; Cort-reial; Croada; Cúndaro; Dr. Oliva i Prat; Escola Pia; Federico Fellini, pl.; Ferrándiz i Bellés; Ferreries Velles; Força; General Fournàs; Germans Busquets; Guillem Minali; Institut Vell, pl.; Jurats, pl.; Llebre; Mora; Lledoners, pl.;
Llibertat, rbla.; Lluís Batlle i Prats; Manaies; Maria Gay i Turbau; Mercaders pl.; Mercaders; Mercè, pda.; Neu; Nou del Teatre; Oli, pl.; Olles, pl.; Pallol, pl.; Peixateries Velles; Pere de Rocaberti; Pere Sacoma, pl.; Pla i Cargol; Pont de Pedra, pda.; Portal Nou, trv.; Portal
Nou; Raïms, pl.; Sac; Sant Domènec, pda.; Sant Feliu pda.; Sant Josep; Sant Josep pl.; Sant Llorenç; Sant Martí; Talarn; Vern; Vi pl i Voltes d'en Rosés.Ferran El Catòlic; Francesc Samsó; Portal de la Barca núm: 10, 12 i 15; Rei Martí, pj. i Sacsismort

(2) L'estudi per determinar si és viable concedir autorització per estacionament de vehicles clients d'un hotel analitzarà el balanç entre les places en superfície, vehicles de residents amb autorització a estacionar en l'àmbit inmediat de l'establiment.
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El document electrònic original té la referència 2738304 EM0H2-H1KEY-HZ4XD 18ECC6505A81A49509840D5CAFFF54BA8D814813 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que consta
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