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D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable 
de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees 
de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web 
www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades 
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant 
instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat 
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SOL·LICITUD LA NAU DE JOVENTUT 

  
Nom i cognoms___________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de __________________________________________________________, CP __________________, 
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________________ 
i DNI_________________________,   
� accepto que totes les comunicacions relatives a aquesta sol·licitud es facin mitjançant correu electrònic 
 

Com a representant de l’entitat ________________________________________________________, 
amb l’ adreça _______________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP _________, telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________ i CIF__________________________, i 
amb el càrrec de _______________________________________________, inscrita al Registre 
Municipal d’Associacions de Vilanova i la Geltrú  �si � no 
Regidoria de referència: ______________________________________________________  
  

SOL·LICITO la utilització de La Nau de Joventut   

Dia: _____de __________________de 20_____  

Horari previst d’inici de l’acte: ____________  

Horari previst de finalització de l’acte: ____________  

Aforament previst: _____________________ persones.  

Títol de l’acte: _____________________________________________________________________ 

Tipus d’acte:  
 sessió Dj’s        música en directe        ball/concert     gastronòmic       reunió / assemblea     assaig 
 conferència, xerrada, taula rodona       altres (cal especificar) ___________________________________________ 

Breu descripció de l’acte 
Motiu de l’acte: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Edat del públic a qui va adreçat: ______________________________________________________________________ 

Hi ha prevista la venda o dispensació de begudes i/o menjar?: ______________________________________________ 

Nombre d’entrades/invitacions/ inscripcions previstes: _____________________________________________________ 

Persona responsable de l’acte _______________________________________________________ 
amb adreça _______________________________________________________________________ de ____________ 
___________________________________________ CP ________, telèfon _________________,  
correu electrònic ____________________________________________________ i DNI_________________________  

 

DEMANO que després dels tràmits reglamentaris i d’acord amb la regulació establerta, se m’autoritzi 
per poder utilitzar La Nau de Joventut.  

  
Vilanova i la Geltrú, ___________de _______________________________de 20_____  
(signatura)  
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PETICIÓ D’INFRAESTRUCTURES USM PER L’ACTE 
 

  

 Casetes artesanes (2,80 x 2,05m sense laterals): ______ unitats  
 Casetes standard (3,11 x 2,20m tancada): ______ unitats, individual o doble, concretar: _______ 
 Tarimes petites (2x2x0,40m): ______ unitats 
 Taules: ______ unitats  
 Cadires: ______ unitats         
 Tanques: ______ unitats  
 Bidons paperera: ______ unitats  
 
 Altres: 
__________________________________________________________________________  

  
_______________________________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________  
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