
 
 
 
 
 
 

 
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). 

 

SOL·LICITUD LA NAU DEL FERROCARRIL 
 
Nom i cognoms___________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de __________________________________________________________, CP __________________, 
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________________ 
i DNI_________________________,  
 
Com a representant de l’entitat ________________________________________________________, 
amb adreça ________________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________i NIF__________________________, 
i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 
 
SOL·LICITO la utilització de la Nau del Ferrocarril  
 
Dia: _____de__________________de 20_____ 
Horari previst d’inici de l’acte:  ____________________________ 
Horari previst de finalització de l’acte: ______________________ 
Aforament previst: _____________________ persones. 
 
Tipus d’acte: ________________________________________________________________________  
 
(sessió Dj’s, música en directe, concert de cadira, sopar, projecció, concert-ball, conferència, acte acadèmic, altres –en aquest 
cas, cal especificar) 
 
Breu descripció de l’acte  
 
 
 
  
 
 
Persona responsable de l’acte _________________________________________________________ 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de ___________________________________________(CP __________), telèfon ________________, 
correu electrònic _______________________________________ i DNI_________________________,  
 
REGIDORIA DE REFERÈNCIA: ________________________________________________________ 
 
DEMANO que després dels tràmits reglamentaris i d’acord amb la regulació establerta, se m’autoritzi 
per poder utilitzar l’equipament. 
 
Vilanova i la Geltrú, ___________de _______________________________de 201___ 
(signatura) 
 
 
 

 
SI NECESSITEU MATERIAL COMPLEMENTARI DE LA UNITAT DE SERVEIS MUNICIPALS,  

CAL QUE EMPLENEU L’ANVERS D’AQUESTA SOL·LICITUD 

JOV 



 
 
 
 
 
 

 
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). 

 
DEMANDES INFRASTRUCTURES 

 
 

• Casetes: __________________________________ 
 

• Taules: ______ unitats 
 

• Cadires: ______ unitats        
 

• Tanques: ______ unitats 
 

• Bidons paperera: ______ unitats 
 

• Tarimes (1,85x1,83): ______ unitats 
 

• Altres: ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
 


	Nom i cognoms: 
	de: 
	CP: 
	telèfon: 
	correu electrònic: 
	i DNI: 
	Com a representant de l’entitat: 
	amb adreça: 
	de: 
	CP: 
	telèfon: 
	correu electrònic: 
	i NIF: 
	i en qualitat de: 
	Dia: 
	de: 
	de 20: 
	Horari previst d’inici de l’acte: 
	Horari previst de finalització de l’acte: 
	Aforament previst: 
	Tipus d’acte: 
	Persona responsable de l’acte: 
	amb adreça a: 
	de: 
	CP: 
	telèfon: 
	correu electrònic: 
	i DNI: 
	REGIDORIA DE REFERÈNCIA: 
	Vilanova i la Geltrú: 
	de: 
	PrintButton1: 
	Casetes: 
	Taules: 
	Cadires: 
	Tanques: 
	Bidons paperera: 
	Tarimes (1,85x1,83: 
	Altres: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 



