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Annex I. Beneficiaris autorització acces plaça Pallol i condicions d'autorització

Té dret a 
autorització 

(Si/No)

Cal 
sol·licitud?

Horari
Requereix resolució 

(Si/No)

Persona empadronada a àmbit plaça del Pallol titular d'un 
vehicle que pagui IVTM a Girona

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

Si Si
Tots els dies, 24 

hores
Si

Únicament durant 
càrrega i descàrrega

Persona empadronada a àmbit plaça del Pallol i IVTM fora 
Girona i titular o usuària de vehicle

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
Si

Únicament durant 
càrrega i descàrrega

Persona no empadronada a àmbit plaça del Pallol propietària 
habitatge o local  i titular o usuaria de vehicle

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
Si

Únicament durant 
càrrega i descàrrega

Persona no empadronada a àmbit plaça del Pallol llogatera 
habitatge o local i titular o usuaria de vehicle

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

Únicament durant 
càrrega i descàrrega

Persona propietària pàrquing a àmbit plaça del Pallol

Cap si hi ha divisió horitzontal de l'aparcament, sinó 
escriptura i si data escriptura (anterior a 1 any), document 
que acrediti pagament de IBI repercutit per administrador de 
finques

Si, vehicles 
unitat familar 

Si
Tots els dies, 24 

hores
Si

Únicament durant 
càrrega i descàrrega

Persona llogatera pàrquing a àmbit plaça del Pallol  i titular o 
usuaria de vehicle

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

Si, vehicles 
unitat familar 

Si
Tots els dies, 24 

hores
Si

Únicament durant 
càrrega i descàrrega

Vehicles de suport a activitats autoritzades o organitzades per 
l'Ajuntament de Girona i Teatre municipal

 Si

 

 

 

Estacionament

Accés i estacionament imprescindible per a l'activitat

(1) Àmbit plaça del Pallol:  immobles situats al carrer d’en Mora números 2 al 8 i Nou del Teatre 5, 9, 14, 16, 18 i 20 

 

Accés i comandament pilona
Supòsit Documentació a presentar en la sol·licitud

Beneficiari d'autorització d'accés a plaça del Pallol 
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