
 

 

Arxiu Municipal de Palma (seu de Can Bordils) 
Tel 971 22 59 00, ext. 1560, 971 22 59 63 

arxiu@palma.cat 
C/ Almudaina, 9 07001 Palma 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE CITA PER A LA CONSULTA DE DOCUMENTACIÓ 
DIPOSITADA A L’ARXIU MUNICIPAL DE PALMA (SEU DE CAN BORDILS) 

1. S’haurà de demanar cita, preferentment, a l’adreça de correu electrònic arxiu@palma.cat. 

2. La data de compareixença per a la consulta dels documents s’assignarà quan el personal de l’Arxiu 
hagi pogut localitzar la documentació sol·licitada. 

3. Es prioritzarà la consulta d’expedients de llicències d’obra, per a la qual cosa les persones 
sol·licitants de cita hauran d’aportar la informació següent: 

a. Núm. d’expedient si es coneix 
b. Nom i llinatges del primer promotor (imprescindible) 
c.    Any aproximat de construcció (data de la fitxa del Cadastre o de la primera escriptura) 
d. Carrer de l’edifici (antic i actual; si fa cantonada cal especificar-ho) 

4. S’haurà d’acreditar el motiu pel qual es necessita accedir a la documentació 
 Ser propietari/llogater 
 Ser tècnic/professional contractat pel propietari/llogater 
 Ser possible comprador/llogater 
 Haver d’aportar la documentació a l’Administració de Justícia  
 Dur a terme estudis i/o recerca històrica 
 Altres (cal especificar-los) 

5. En el cas que es tracti d’expedients de llicències d’obres entre 1946 i 1959, abans de demanar cita, 
s’hauran de consultar per Internet els “LLIBRES REGISTRES OBRES 1946-1959” digitalitzats al lloc 
web de l’Arxiu Municipal de Palma a fi de localitzar l’expedient:  

https://cultura.palmademallorca.es/portal/PALMA/cultura/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.
jsp&codbusqueda=3171&codResi=1&codMenu=2307&language=ca 

6. Les consultes d’expedients de llicències d’obres a partir de l’any 1992 s’hauran d’adreçar a l’Arxiu 
de Gerència d’Urbanisme (edifici Avingudes). 

7. Respecte de les sol·licituds d’accés i consulta de documents pertanyents a expedients de 
llicències d’activitats (fins 1996), s’hauran d’adreçar abans al departament corresponent 
(activitatsin@palma.cat) per tal que se’ls faciliti el número exacte CO d’expedient,  a fi que el 
personal de l’Arxiu pugui localitzar-lo amb celeritat, atès que es tracta de documentació 
administrativa en fase activa. Les llicències d’activitats a partir de 1997 es troben dipositades a 
l’edifici Avingudes. 

8. Les sol·licituds de consulta de qualsevol altre tipus de documentació s’atendran en la mesura de la 
disponibilitat de mitjans humans i materials de l’Arxiu Municipal de Palma. Totes aquelles 
sol·licituds que impliquin finalitats de recerca i ús públic de la documentació s’hauran de presentar 
davant del Registre General de l’Ajuntament de Palma (OAC o Seu electrònica). 
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