
SOL·LICITUD DE PARET PÚBLICA PER GRAFITAR (MURS LLIURES)

Dades de l’artista: 
Nom i cognoms o Raó social: ...................................................................................................

DNI: ................................. Carrer: .................................................................. Núm: ...... Pis: ..... 

CP:.....................

Telèfon de contacte: .................................... 

Adreça electrònica de contacte: ...........................................................

Nom artı́stic o sobrenom: ..........................................................................................

Sol·licito:
 Permıś per a realitzar un gra it al mur identi icat a la llista del web de l’Ajuntament

amb el codi ......................................................................................................

 Permıś per a realitzar un gra it amb el tı́tol......................................................................................... i 

temàtica següent................................................................................................................................................

EM COMPROMETO A:

 No realitzar cap tipus de manifestació ofensiva cap a persones, col·lectius i/o institucions.

 No introduir cap tipus de reclams ni al·lusions de tipus publicitari.

 Assumir les despeses de realització del gra it.

 Reservar el dret a l’Ajuntament a decidir la caducitat del gra it (poden estar com a màxim 2
mesos, en cas de que hi hagi una nova sol·licitud)

 Respectar la direcció de les letxes col·locades a les plaques identi icatives i  no pintar-les.
Totes  les  parets  habilitades  per  a  aquest  ús  aniran  identi icades  amb  un  distintiu,  que
reprodueix un esprai amb l'eslògan "Espai Graf iti".

RESTO INFORMAT A LA VEGADA QUE:

 En els trams autoritzats per pintar, hauré de respectar les portes i els trams de paret 
delimitats.

 Si pinto fora dels espais indicats he de ser conscient que puc ser denunciat en aplicació de 
l'Ordenança Municipal.



 En el cas de demanar un tram ja pintat, hauré de cobrir completament l’obra que pertany al 
tram sol·licitat. Si no es respecta aquest punt, el període d’exclusivitat de dos mesos no tindrà 
validesa.

 L’Ajuntament es reserva el dret de denunciar, en compliment de l’ordenança de civisme, a la 
persona que no respecti els punts anteriors.

Aixı́ mateix, autoritzo en aquest acte amb la meva signatura a l’Ajuntament a poder difondre
les imatges fotogrà iques i/o enregistraments de vıd́eo que es facin de les meves obres.

Alhora,  assumeixo  tota  responsabilitat  civil derivada  de  l’activitat  motiu  d’aquesta
sol·licitud.

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal:

Sant Andreu de Llavaneres, a .............................................................. de ................................... de .....................

Avís:
S'informa  a  la  persona  interessada  que  les  dades  facilitades  seran  incloses  en  el  itxer
automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en
altres itxers  automatitzats per fer-ne el tractament informàtic.  Aixı́  mateix,  s'informa a la
persona interessada de la possibilitat  d'exercir  els  drets  d'accés,  recti icació,  cancel·lació  i
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels
punts d'atenció ciutadana.
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