
 

 
 

Sol·licitud per a la realització de grafits o pintures murals 

 
DADES DEL/LA SOL·LICITANT 
Nom i cognoms o Raó Social __________________________________________, 
amb adreça a ____________________________de ___________________________, 
CP  __________, telèfon ____________________, correu electrònic ______________ 
_____________________ i DNI_________________________,  
 
SOL·LICITO LLICÈNCIA PER A REALITZAR UNA OBRA D’ART MURAL URBÀ 
Nom artístic o sobrenom (optatiu) __________________________________________ 
Número de referència1 __________________________________________________ 
Data: ____________________ Horari:______________________________________ 
És la primera vegada que sol·licito un mur?  � SÍ      � NO  
 
I EM COMPROMETO 

- A respectar el reglament d’ús2 (se’t lliurarà un resum d’aquest amb la llicència). 
- A no pintar en espais del municipi que no estiguin habilitats per a la pràctica de 

l’art mural urbà. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 
� Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant. En cas de ser menor d’edat també fotocòpia 
DNI del tutor/a legal. 
� Esbós a escala del grafit especificant la gamma de colors que s’utilitzaran. 
 
Vilanova i la Geltrú, a _______  d  __________________de 20__ 
(signatura) 
 
 

 
 
MENOR D’EDAT 

No podran obtenir llicència els menors de 14 anys. 
En/na ___________________________________ amb DNI __________________ 

autoritza com a tutor/a legal de ___________________________________________ 

a la realització del grafit o pintura mural. 

(Signatura del/la tutor/a legal) 
 

 
 
 
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. 

 

                                                 
1 El número de referència apareix en el catàleg de murs de Vilanova i la Geltrú per a la realització d’obres d’art 
mural urbà que es troba publicat a www.vilanova.cat/joves 
2 El reglament d’ús complet per a la realització d’obres d’art mural urbà està publicat a www.vilanova.cat/joves. 
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