
 
 
 
 
 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL DIRECTORI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
  

Com a representant de: nom____________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  

i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

DADES PÚBLIQUES DE L’EMPRESA O ESTABLIMENT 
 

Nom de l’empresa, establiment  (nom comercial)__________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________, NIF__________________________, 
Web  ______________________________________________________________________________, 
horari d’atenció al públic ______________________________________________________________, 
sector d’activitat _______________________________núm. de llicència d’obertura._______________, 
Observacions (indiqueu informació rellevant sobre l’establiment o entitat – serveis que s’hi ofereixen, 
marques, breu ressenya històrica, etc.) 
 

 
EXPOSO 
���� Que es la meva voluntat incorporar al Directori de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sobre 
l’empresa o establiment indicat a l’apartat superior. 
�  Que he llegit i accepto les condicions d’aquesta inscripció 

 

DEMANO 
���� La inscripció al Directori de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de l’ l’empresa o establiment indicat. 

 
 

Vilanova i la Geltrú, ____ d   ______________________ de 20__ 
(Signatura) 
 
 
 

 
 

Condicions de la inscripció: La publicació de les dades facilitades a través d’aquest formulari estan 
condicionades a la comprovació per part de l’Ajuntament de Vilanova i a Geltrú de la seva veracitat i 
actualitat, reservant-se l’Ajuntament el dret a fer les comprovacions que consideri necessàries. 
La informació que faciliteu en aquesta fitxa (a excepció de les dades personals) es facilitarà des dels diferents 
canals d'informació que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania (www.vilanova.cat), Oficina d'Atenció 

Ciutadana (OAC) i telèfon d'atenció ciutadana 010. 
 

 
 

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades s’incorporaran i es 
tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800). 

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament 
(UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 
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