
 
 
 
 

 

SVI 
 

SOL·LICITUD DE NETEJA DE PINTADES  

 
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 (propietari, president/a comunitat de propietaris) __________________________________________ 
 

Sol·licito la neteja de les pintades de la façana de l’immoble situat a  
__________________________________________________________  
(carrer, plaça ...) 
 

� Aporto fotografies 
 

Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura)
 

 
 
 
 

AUTORITZACIÓ 
 
 

Així mateix, autoritzo a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a netejar les esmentades pintades, 

sense cap cost, pel procediment més adequat (aplicació de productes específics, tapant amb 
pintura, etc.), acceptant a tots els efectes el resultat final de l’actuació, sense dret a presentar cap 
reclamació. 
 

Vilanova i la Geltrú, _____ d  ___________________ de 20__  
(signatura) 

 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 

Hi ha la possibilitat que, si vostè ho desitja, pugui incloure la 
paret de la seva façana al catàleg de murs per a la realització 
d’art mural urbà, Projecte G. D’aquesta manera, serà més difícil 
que es tornin a produir les pintades que embruten i contribuirà a 
transformar aquesta paret en un espai creatiu de la ciutat. 
Si és del seu interès, i vol més informació, pot consultar aquest 
enllaç 
http://www.vilanova.cat/html/tema/gent_jove/project_g.html o 
venir a l’Oficina Jove (a la Rasa del Miquelet, 16, de dilluns a 
divendres de 10 a 14 hores i de dimarts a dijous de 16 a 19 
hores). 

 
 
 
 

 

 

 
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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