
 
 
 
 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ LLISTA D’ESPERA 
MERCAT DE SEGONA MÀ I D´INTERCANVI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 
1. DADES PERSONALS:   
 
Nom i cognoms*:____________________________________________________________________  
Adreça ____________________________________________________________________________ 
de __________________________________________________________, CP _________________ 
telèfon* ________________________, correu electrònic* ____________________________________ 
i DNI*_______________________________________ 
 
      Portaré penjador (“burra”) 
 
Que voldria estar al costat de (només les dues persones del costat): 
 
Nom i cognoms:_____________________________________________________________________ 
 
Nom i cognoms:_____________________________________________________________________ 
 
 
2. CONDICIONS: 
Durant la setmana del mercat rebrà un correu informatiu on s’indicarà el número de taula. 
Cada participant trobarà numerada de forma visible la seva taula.   
 
El dia de celebració del Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi caldrà arribar entre les 8.00 i 9.45 hores.  
NO ES PODRÂ MUNTAR LA PARADA ABANS DE LES 8.00h. 
En cas de voler alguna cadira haurà d’apropar-se al punt de lliurament de cadires amb el DNI, 
on se li lliurarà 1 cadira. 
La carrega i descarrega no es podrà realitzar dintre del recinte del mercat. 
 
A partir de les 9.45h sinó està present al Mercat es considerarà la taula buida i es procedirà a lliurar-la 
segons la llista d’espera. 
 
3. HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS PUBLICADES A LES BASES GENERALS PER A 
L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA PER A OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB MOTIU DE 
PARTICIPACIÓ AL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI. 
 

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

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 la prestació del servei.  Les seves dades podran ser 

cedides a altres Administracions, 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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