
Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol·licita

Codi postal/població:

Entitat bancària:

Adreça:

Representant legal:

Nom de la persona de contacte: Telèfon/fax:

Telèfon: Fax: Adreça electrònica:

Compte IBAN: AD

NIA:

Quantitat de tiquets sol·licitats:

2. Característiques

Aparcaments en els que es sol·licita la utilització dels tiquets:

L'empresa sol·licita que el tiquet sigui retornat a l'usuari?

Sol·licitud d'inserció de publicitat en els tiquets
d'aparcaments comunals

Característiques d'impressió:

4. Data i signatures

                                              ,                      d                                              del

Signatura de la persona que sol·licita

3. Altres

Si No

Continua al darrere



L'empresa ha d�entregar al Comú, en format pdf  i gràfic els dissenys que vulgui inserir en els tiquets. Es poden entregar fins a 4 dissenys diferents

que s�imprimiran de forma proporcional en el conjunt de tiquets contractats.

En tot cas el Comú haurà de validar el contingut de la publicitat. El termini d�entrega és d�aproximadament unes 6 setmanes a partir de la validació

 dels dissenys i del pagament de la totalitat del preu públic generat.

L'empresa ha d�especificar si vol que el tiquet sigui retornat a l�usuari  a la sortida.

Els tiquets amb publicitat seran utilitzats fins al seu esgotament sempre dins el termini màxim d�un any a comptar del primer dia d�utilització.

En cap cas s�admetran retorns després de la resolució que autoritzi la publicitat.

El Comú es reserva el dret de tancar, ja sigui temporalment o definitivament, o de forma parcial o total, els aparcaments en els que es distribuiran

aquests tiquets. En aquest cas, els tiquets es distribuiran en la resta d�aparcaments en funcionament, no canviant en cap cas la durada més amunt establerta.

El preu d�aquest contracte s�estableix d�acord amb l�establert a l�ordinació de preus públics vigent.

La totalitat d�aquest import s�ha de fer efectiu en el moment de presentació de la sol·licitud.

El Comú no tramitàra la impressió dels tiquets fins al total abonament de l'import degut.

Per qualsevol aclariment complementari el sol·licitant pot adreçar-se al Servei d�aparcaments

Regulació i funcionament
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