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AL CENTRE LES PERSONES

DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
El projecte ”al centre les persones” pretén racionalitzar l’ús de l’espai públic, reduint el trànsit a les
zones de vianants per garantir la seguretat dels infants que van a l’escola, millorant la durabilitat dels
paviments, afavorint el gaudi d’aquest entorn i la millora de l’espai públic de la zona comercial en un
entorn més amable i segur.
Per això es vol establir una regulació sobre les tasques de càrrega i descàrrega de mercaderies, quant
als horaris i tipus de vehicles.
Aquest treball per una gestió més eficient de la distribució urbana de mercaderies a la illa de vianants
requereix del vostre ajut, pel que us demanem que respongueu aquesta enquesta sobre necessitats de
càrrega i descàrrega de mercaderies al vostre establiment.
Per conèixer el vostre establiment i tenir les dades de contacte per futures comunicacions, us demanem:
Nom de l’establiment __________________________________________________________
Adreça

__________________________________________________________

Persona de contacte

__________________________________________________________

Telèfon

__________________________________________________________

Correu electrònic

__________________________________________________________

Quants proveïdors teniu? ________________________________________________________
Les mercaderies del seu establiment: Són molt pesades?

I molt voluminoses?

 Si, totes

 Si, totes

 Algunes

 Algunes

 No

 No

Considereu que és imprescindible transportar la mercaderia fins a la porta de l’establiment?
 Si, totes
 Si, excepte:
 No, cap

On s’atura actualment el camió / furgoneta?:
 A la porta de l’establiment
 A una zona de càrrega i descàrrega situada a ______________________________________
 A una zona no habilitada per càrrega i descàrrega situada a ___________________________

Comentaris / observacions:
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Cóm us arriben actualment les mercaderies? (Si teniu més de 10 proveïdors, feu esment dels més importants)

MERCADERIA

FORMAT RECEPCIÓ
MERCADERIES *

DIA DE LA SETMANA

VEHICLE
CAMIÓ o
FURGONETA

MMA**

MARCA

MODEL

DLL DM

DX

DJ

DV

DS

HORARI HABITUAL
DG

*Palets, gàbies, caixes, etc.
**Massa Màxima Autoritzada

Si ho preferiu, podeu accedir al tràmit https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17960 per fer l’enquesta en línia.
Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu electrònic a mobilitat@vilanova.cat o trucar al telèfon 93.814.00.00 ext. 8022.
Tractament de dades
Us informem que cas que n'hagueu facilitat, les vostres dades seran tractades per a la gestió de la distribució urbana de mercaderies de Vilanova i la Geltrú. El responsable de tractament és l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú. Les dades no seran comunicades a tercers. Per a més informació consulteu la política de privacitat a www.vilanova.cat. Per accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels drets podeu remetre un escrit adreçat a
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l'adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte "Tutela dels drets".

Gràcies per la seva col·laboració.

