
 

 

 

 

  

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat 
propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, 
en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 
08800 Vilanova i la Geltrú). 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

SOL·LICITUD PASSI-TARGETA RENFE 
 

Nom i cognoms_________________________________________________________________,amb 
adreça a___________________________________________________________________________ 
de Vilanova i la Geltrú, CP 08800,,telèfon ________________________________________________, 
correu electrònic ______________________________________i DNI__________________________, 
  
EXPOSO QUE: 
 

he de creuar l’Estació de RENFE de Vilanova i la Geltrú periòdicament,  
 

SOL·LICITO QUE: 
 

em sigui lliurada una targeta per poder creuar l’Estació d’acord amb la documentació adjunta i el criteri 
indicat en el requadre inferior: 

 

Criteris d’Autorització: 
 

 �  1. Persones amb Carnet Actiu empadronades a la zona A     Núm.:_______________ 
 

�  2. Persones que acreditin superar el barem de mobilitat,  segons certificat de discapacitat de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials,  empadronades a la zona A. 

 

� 3. Alumnes de la Llar d'Infants El Gavot i de l’Escola  l’Arjau empadronats a la zona B. 
 

Nom i cognoms_____________________________________________________ 
DNI/NIE______________________________ 

 

�   4. Pèrdua de la targeta. 
 

Nom i cognoms_____________________________________________________ 
DNI/NIE______________________________ 

 
DECLARO QUE  ACCEPTO LES SEGÜENTS CONDICIONS I REQUERIMENTS D’ÚS:  
 

• Les targetes de la Zona A caducaran el 31 de març, o el 30 de setembre, depenent de la data en què 
es consigni la sol·licitud; per fer-ne ús és imprescindible que vagin acompanyades d’un document 
identificatiu amb fotografia:  Carnet actiu, DNI, NIE, o Carnet de Conduir, del titular.  En cas de no 
poder identificar al titular de la targeta pot comportar la retirada de la mateixa. 

 

• Les targetes de la Zona B caducaran al finalitzar el curs escolar, per fer-ne ús cal que el/la menor vagi 
acompanyat/da d’un adult. És imprescindible que les targetes vagin acompanyades del document 
identificatiu dels alumnes, DNI/NIE. En cas de no poder identificar al titular de la targeta pot comportar 
la retirada de la mateixa. 

 

• El temps de pas dins l’ estació serà de màxim 15 minuts si s’ excedeix aquest temps la targeta quedarà 
invalidada.  

 

• La targeta no podrà ser utilitzada en cap cas com a títol de viatge i tampoc no cobreix l’assegurança 
obligatòria de viatgers. Per aquest fet l’emissor de la targeta estarà exempt de qualsevol responsabilitat 
davant d’un hipotètic accident  que les persones usuàries poguessin tenir. 

 

Vilanova i la Geltrú, ___________de ____________________________de 20___ 
(signatura) 
 
 
 
                                                                                                    Targeta lliurada Si  �      No � 

SVI 



ZONA A: 
Carrer Canàries, carrer Sínia de les Vaques, carrer Balears, plaça Marina, carrer Boters, carrer Martí 
Torrents, plaça Rajanta, carrer Fassina, carrer Pere Riudor: del núm. 7al 21 i del núm. 10 al  28; carrer 
Immaculada Concepció: del núm. 9 al 17 i del núm. 10 al 20; c. Àncora: del núm. 15 al 35 i del núm. 
24 al 26; Passeig Marítim: del núm.79 al 107; carrer Carlets: del núm. 14 al 52 i del núm. 9 al 35.  
 

 
 
ZONA B: 
Rambla castell, carrer Pers i Ricart,  carrer Cristòfol Raventós, carrer Ivern, plaça Paperera, carrer 
Puigcerdà, carrer Sitges, carrer Sant Cristòfol, carrer Tigre, av. Garraf, carrer Ventosa i Roig, carrer 
Joan Ricart, plaça dels Pins, carrer Lluis Maria Xirinachs, Carrer Francesc Sales i Vidal, rambla 
exposició: del núm. 1 al 79 i del núm. 2 al 20; carrer Unió: del núm. 59 al107 i del núm. 60 al 124; 
avda. Penedès: del núm. 1 al 7 i del núm. 2 al 22, avda Eduard Toldra: del núm. 1al 35 i del núm. 2 al 
20. 
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