
 

 
Sol·licitud d’incorporació d’una paret de titularitat no municipal al catàleg de 

murs per a la realització d’obres d’art mural urbà 

 
 
DADES DEL PROPIETARI/ÀRIA DE LA PARET 
Nom i cognoms o Raó Social _____________________________________________, 
amb adreça a ____________________________________ de 
________________________________, CP  __________, telèfon _______________, 
correu electrònic _________________________________i DNI _________________,  
 
SOL·LICITO INCLOURE LA PARET DINS DEL CATÀLEG DE MURS PER A LA 
REALITZACIÓ D’OBRES D’ART MURAL URBÀ: 
 
Adreça: _____________________________________________________________ 
Tipus (façana particular, edifici, tanca perimetral,...) ___________________________ 
Mides (alçada x longitud):________________________________________________ 
Material (totxana, ciment...)_______________________________ 
Situació de la paret (plaça, vorera amb espai...) 
____________________________________________ 
Període de temps per a disposició de l’Ajuntament1: � 1 any     � 2 anys 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 
� Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant.  
� Foto de la paret detallada anteriorment. 
� Acta de la comunitat de propietaris on s’autoritza el permís per a la realització 
d’art mural urbà. 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a _______  d  __________________de 20__ 
 
(signatura) 
 
 
 
 
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 Un cop estudiada la sol·licitud, en cas que l’informe de la comissió tècnica fos 
favorable, el propietari/ària signarà un conveni amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
per regular les condicions de la disposició. 

JOV 
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