(MG01) FULL INDICATIU
U SOBRE LLICÈNCIA DE GUAL VINCULAT A UN ÚNIC
NIC HABITATGE UNIFAMILIAR
Amb la sol·licitud de la placa de gual (imprès de sol·licitud general) s’ha d’entregar aquest full degudament emplenat.

MIDES DE L’ACCÉS:
DISTÀNCIA (en metres)

(A)

Ample de la porta:

(B)

Ample de la calçada:

(C)

Ample de la vorera:

(D)

Distància entre portals:

El pas a l’accés sol·licitat afecta:
Banc, papereres,..
Contenidors

SÍ

NO

SÍ

NO

Arbres
Fanals

SÍ

NO

SÍ

NO

Elements de senyalització
Disposa de rebaix

SÍ

NO

SÍ

NO

Observacions/Altres:

A l’efecte
efecte de sol·licitar la placa l’accés es farà per (emplenau-ho observant l’exemple anterior):
Núm. de
CARRER/PLAÇA
Població
L’accés coincideix amb el núm. de població.
ACCÉS:
1r

2n

Altres:

_

esquerra

dreta

IMPORTANT: si no hi ha número oficial (placa blava municipal) se
s n’haurà
’haurà de sol·licitar prèviament
la instal·lació a la Secció de Població de l’Ajuntament de Palma.
Palma,
Firma

d

de

(MG02) FULL INFORMATIU PER A LA SOL·LICITUD DE GUAL VINCULAT A UN ÚNIC HABITATGE UNIFAMILIAR
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
S’ha d’emplenar una sol·licitud general, firmada per la persona que fa la sol·licitud, on s’han de fer constar:
- Nom i número del carrer on es troba l’accés a l’aparcament.
- Referència cadastral.
- Amplada d’accés al garatge.
• L'amplada mínima de la porta d'accés en aparcaments de fins 3 vehicles i de superfície útil inferior a 100 m2 serà:
de 2,5 metres en edificis de nova construcció i de 2 metres en edificis existents abans del 4 de desembre de 2002.
• L'amplada mínima de la porta d'accés en aparcaments de més de 3 vehicles o de superfície útil superior o igual a
100 m2 serà: de 2,85 metres en edificis de nova construcció i de 2,50 metres en edificis existents abans del 4 de
desembre de 2002.
• L'alçària mínima de la porta d'accés en aquest tipus d'aparcaments serà: de 2,20 metres en edificis de nova
construcció i de 2 metres en edificis existents abans del 4 de desembre de 2002.
- Quants de vehicles hi caben.
S’HI HA D’ADJUNTAR:
- Full indicatiu sobre l’accés a l’efecte de la placa de gual (segons el model adjunt MG01 i seguint les instruccions
indicades).
- Documentació que relacioni a la persona peticionària de la reserva d’espai (gual permanent) i l’habitatge (un únic
habitatge unifamiliar aïllat o habitatges apariats) que podria ser un rebut de l’IBI, escriptura de compravenda o de
propietat, contracte de lloguer, etc.
- Fotografies actuals (vista general de tota la façana, vista de l’accés des del núm. de població).
- Plànol o croquis de la parcel·la i la façana ubicant el portal on es desitja es gual.

AUTOLIQUIDACIÓ DE LES TAXES
Pagament de les taxes: a les entitats bancàries que s’indiquen a l’imprès d’autoliquidació.
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
La documentació s’ha de presentar al Registre General de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC), o a
qualsevol dels òrgans de les Administracions Públiques que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992.
OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
• OAC AVINGUDES: Av. Gabriel Alomar, 18, CP 07006 Palma. Tel. 971 225900
• OAC CORT: Pl. de Santa Eulàlia, 9 (edifici Ajuntament), CP 07001 Palma. Tel.
971225900
• OAC L’ARENAL: Av. Amèrica, 11, CP 07600 Palma. Tel. 971 225891
• OAC L’ESCORXADOR: C. Emperadriu Eugènia, 6, CP 07010 Palma. Tel.
971201362
• OAC PERE GARAU: C. Pere Llobera, 9, CP 07007 Palma. Tel. 971 225900
• OAC SANT AGUSTÍ: C. Margaluz, 30, CP 07015 Palma. Tel. 971 708733
• OAC SANT FERRAN: C. Son Dameto, 1 (edifici Policia Local), CP 07013 Palma.
Tel. 971 225511
• OAC SON FERRIOL: Av. del Cid, 8, CP 07198 Palma. Tel. 971 426209
• OAC SON MOIX: Ci. de la Vileta, 40, CP 07011 Palma. Tel. 971 225900

Horari:
• Tot l’any: de 8:30 a 14 h de dilluns a
divendres (totes les OAC)
• Horari ampliat d’octubre a maig: de
8:30 a 17 h de dilluns a dijous
(només OAC Avingudes)
• Horari ampliat d’octubre a maig: de
9:30 a 17 h de dilluns a dijous,
divendres de 9 a 14 h (només OAC
Son Moix)

L’enumeració de la documentació abans esmentada no eximeix d’aportar qualsevol altre tipus de
documentació o informació addicional necessària per a la tramitació de la llicència.

