Registre d’entrada

SOLꞏLICITUD DE NETEJA DE PINTADES A LA VIA
PÚBLICA

DADES DEL SOLꞏLICITANT
Nom i Cognoms

DNI/NIE/Passaport

Adreça

Codi Postal

Municipi

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica
Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment en l’aplicació del què disposa la Llei
39/2015, d’1 d’octubre. Podeu consultar les condicions a : https://www.seu.cat/igualada/notificacions

DADES DEL LLOC DE LA PINTADA
Adreça on es troba la pintada

□ Sóc propietari/ària de l’immoble
□ Sóc el president/a de la comunitat (en cas de finques plurifamiliars)
CONDICIONS DEL SERVEI DE RETIRADA DE PINTADES
1. L’Ajuntament durà a terme la retirada de la pintada a través de l’empresa que efectua el servei.
2. L’Ajuntament no garanteix el resultat estètic de la retirada de les pintades, ni tampoc retirarà les
pintades d’edificis històrics, façanes protegides o catalogades.
3. El servei preferent a realitzar serà el pintat de grafiti amb pintura de color neutre (color gris o
similar) i en casos excepcionals es retirarà amb altres mitjans (hidronetejadora o aplicació de
químics,...). En qualsevol cas, l’Ajuntament no es farà responsable dels danys ocasionats a la
façana.
4. En quant a l’execució del servei, aquest quedarà subjecte a la disponibilitat del mateix.

□ He llegit i accepto les condicions del servei
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Dades identificatives de la persona interessada DNI o NIE, o bé documentació acreditativa de la
representació. (En edificis plurifamiliars, s’ha d’acreditar que és el president de la comunitat de
veïns amb l’acta de nomenament.)
Fotografia de la pintada/des
Altra documentació: __________________________________________________________________________

DEMANO
La retirada de les pintades i/o grafitis a la façana de l’immoble indicat.

Igualada,____ de/d’_______________de 20__

Signatura

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris
Exercici de drets dels interessats

Ajuntament d’Igualada.
Gestionar i tramitar comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament.
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Altres administracions competents en la matèria. Persones que accedeixen a dades per aplicació de la publicitat activa.
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic:
atencio.ciutadana@aj-igualada.net o al correu postal a l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: https://ja.cat/AqQlV
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