
 
 
 
 

 
Autorització 
La persona física major d’edat, o persona jurídica que figura en aquest formulari amb les dades aportades, autoritza a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a què les seves dades siguin incloses en la Base de dades del Registre municipal de la 
zona de pacificació del trànsit de l’Ajuntament. El Titular és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades 
enviades. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el 
titular podrà, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant ho mitjançant escrit 
presentat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, plaça de la Vila, 8, 08800 Vilanova i la Geltrú.  

 

SOL·LICITUD D’ALTA O BAIXA A LA ZONA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT 
 

Nom i cognoms___________________________________________________________,amb adreça 
a____________________________________________________________________ 
de __________________________________________________________, CP __________, 
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________ 
i DNI/NIE_________________________, amb la present sol·licitud: 
 

Sol·licito: ���� Alta     ���� Baixa      Zona de Pacificació del Trànsit 
 

Dades del Vehicle: 
Matricula número:_________________________ Color: _______________________  
Marca: ____________________________ Model:____________________________________ 
 

Dades del Vehicle: 
Matricula número:_________________________ Color: _______________________  
Marca: ____________________________ Model:____________________________________ 
 

Dades del Vehicle: 
Matricula número:_________________________ Color: _______________________  
Marca: ____________________________ Model:____________________________________ 
 

Criteris d’Autorització:     
A1 – Accés no exclusiu   A3 – Rbla. De la Pau  
1. Persones empadronades �  15. Aparcaments comunitaris (lloguer) � 
2. Activitat comercial �  16. Aparcaments comunitaris (propietat) � 
3. Professionals liberals �  17. Guals privats � 
4. Aparcaments comunitaris (lloguer) �  18. Familiars o cuidadors � 
5. Aparcaments comunitaris (propietat) �  19. Persones amb mobilitat reduïda � 
6. Guals Privats �    
     
A2 – Accés exclusiu   C – Càrrega i descàrrega de mercaderies � 
7. Persones empadronades �         L’horari establert per la senyalització  
8. Activitat comercials �    
9. Professionals liberals �  F – Altres � 
10. Aparcaments comunitaris (lloguer) �  Motiu:  
11. Aparcaments comunitaris (propietat) �    
12. Guals privats �    
13. Familiars o cuidadors �  
14. Persones amb mobilitat reduïda �  

Data d’inici:_____/_____/201__  
Data de fi:_____/_____/201__ 

 
Sector:  � C1   � C3     � P 
Sub-sector:    __________ 
 
 
Observacions:______________________________________________________________ 
 
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura)

 

SVI 


