
 
 
 
 
 

 
Sol·licitud per instal·lar banderoles a la via públ ica  

 

 

Segell de registre d’entrada 

 
DADES DE L’INTERESSAT (empresa, entitat o associaci ó responsable)  

Raó social / Nom de l’entitat: 
Correu electrònic:  Telèfon: 
Adreça: Municipi: 
CIF/NIF: Persona de contacte: 

 
 

DADES DE L’ACTE (esdeveniment, activitat o servei q ue es vol promocionar) *  

Nom o títol de l’acte: 
Breu descripció: 
Dates de l’acte:  
Lloc de l’acte: 
Municipi:  * : Han de tenir lloc al municipi de Barcelona. 

 
 

 DATES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES **  
Data d’inici (dd/mm/aaaa):   Data de finalització (dd/mm/aaaa):   

** : Consulteu els terminis a http://ajuntament.barcelona.cat/permisbanderoles  

 
NOMBRE DE FANALS O BANDEROLES QUE ES VOLEN RESERVAR  *** 
Nombre de fanals: Nombre de banderoles: 

 

*** : Consulteu les quantitats a http://ajuntament.barcelona.cat/permisbanderoles  

 
DADES DE L’INSTAL·LADOR DE LES BANDEROLES  

Nom o raó social de l’empresa instal·ladora: 
Adreça electrònica:  Telèfon: 
Adreça: CIF/NIF: 
Persona de contacte:  

 
Nota: 
Les sol·licituds s’han de fer, com a mínim, dos mesos abans  de la instal·lació de les banderoles. 
La imatge definitiva de la creativitat o disseny de les banderoles s’ha de presentar per validar-la, com a mínim, 
vint dies abans  de la instal·lació de les banderoles. No es concediran permisos d’instal·lació dels quals no 
s’hagi validat la imatge o disseny. 
 
El sol·licitant és responsable del compliment de la  normativa vigent i, en particular, del Decret 
d’Alcaldia pel qual s’estableixen els criteris per a la col·locació de banderoles a la via pública i e s 
regula el procediment per a la seva autorització  (BOPB 30/12/2014). 

 

 
Signatura 

 

 
 
 
 

Barcelona,     de    de   20   
 
 
 

 
Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 

personals han estat incorporades al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el 

tràmit o el servei sol·licitat. Les dades recollides també es podran incorporar en altres fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la 

legislació o la normativa vigent en cada cas, la relació i les seves finalitats dels quals es poden consultar a www.bcn.cat/fitxersregistrats. 

Les dades recollides no se cediran a tercers, excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o quan la persona usuària ho autoritzi 

expressament. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 

plaça de Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant clarament a l’assumpte “Exercici de dret LOPD”. 

Atenció: 

Tramitació sense certificat digital: empleneu la 

sol·licitud, imprimiu dues còpies i signeu-les 

manualment. 

Tramitació amb certificat digital: empleneu la 

sol·licitud i  deseu-la en el vostre ordinador. Més 

endavant signareu digitalment el formulari on 

s’annexarà aquest document. 
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