
 

 

 

  
Àrea de Territori i Espai Urbà 
Regidoria d’Espai Públic  

 

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. 
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 SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE LLIBRES I FLORS PER SANT JORDI  
 
SOL·LICITANT / ENTITAT  

Nom/Raó social______________________________________________NIF____________________ 
Adreça____________________________   Població ________________________CP_____________ 
Telèfon _____________________Correu electrònic ________________________________________ 

 
REPRESENTANT 

 Nom i cognoms_____________________________________________DNI_____________________ 
 Adreça________________________________ Població ___________________CP_______________ 
 Telèfon ______________________Correu electrònic _______________________________________ 
 En qualitat de ______________________________________________________________________ 
���� accepto que totes les comunicacions relatives a aquesta sol·licitud es facin mitjançant correu electrònic 
 

TIPUS D’ESTABLIMENT: 

� Floristeria/Jardineria VNG       � Llibreria VNG  � Artesania VNG 

� Entitat VNG                     � ONG VNG  � Escola/AMPA VNG 

� Altres__________________________________________________________________________ 

MATERIAL A VENDRE: ________________________________________________________ 

INSTAL·LACIÓ DE CARPES: SI �      NO � 
 
MESURES DE LA PARADA(*) 

Mesures de la parada (metres lineals)  

 
(*)Notes: 

Parades de fins a 3m lineals: gratuït per a entitats de VNG 

Parades de més de 3m lineals: pagament segons OF 23 

 
Observacions: 
• No s’acceptaran sol·licituds sense el segell de l’entitat. 
• No s'admetran ni entitats de fora de Vilanova i la Geltrú, ni tampoc sol·licituds de persones particulars 

(siguin o no de Vilanova i la Geltrú). 
• Els paradistes seran els responsables de mantenir les instal·lacions i els seus voltants en les degudes 

condicions de neteja, seguretat i estètica. 
• Els sol·licitants que tinguin l’autorització i no es presentin sense prèvia justificació, se’ls cobrarà l’import de 

la fiança de 30€. 
 

Vilanova i la Geltrú, ______ de ________________ de 20___ 
                   Signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant)                                             (segell de l’entitat) 

         
 
 

 
 
Nota: aquesta sol·licitud es podrà presentar dins dels terminis especificats al Catàleg de Tràmits. 
IMPORTANT: La presentació d’aquesta sol·licitud no pressuposa l’autorització de l’acte. 

CEP 
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