Sol·licitud d'emplaçament de publicitat exterior
Alta

Baixa

Modificació

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

NIA:

Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

Fax:

Tel.fix /mòbil:

Fax:

Nom de la persona de contacte:
Adreça electrònica:
Voleu rebre la informació via correu electrònic?:

2. Dades bancàries
Compte IBAN: AD

Entitat bancària:
Titular del compte:

3. Tipus de publicitat

Publicitat opaca

Publicitat il·luminada

Publicitat temporal
Alçada:

m.

Publicitat lluminosa

Durada:
Amplada:

m.

Quantitat:

Superfície total:

m2.

4. Tipus de suport

Adherits (tipus pintat o adhesiu)

Cartelleres, monosuport o tanques publicitàries

Lones publicitàries

Banderes, banderoles, pancatres i plafons

.

5.Emplaçament

Adreça:

Num:

Edifici:

6. Propietari del edifici/terreny
Nom i cognoms o raó social:

NIA:

Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:

7. Modificació

Tel.fix /mòbil:

Fax:

8. Declaració responsable
Declaració de responsabilitat segons la qual el sol·licitant declara, sota la seva responsabilitat, que disposa dels informes i certificats que
acrediten que el suport publicitari compleix amb totes les condicions i els normes de seguretat escaients i pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil, segons els requeriments establerts a l'article 7 de l'Ordinació de Publicitat Exterior del Comú d'Andorra la Vella.

Signatura de la persona que declara

9. Data i signatura
,

de

Signatura de la persona que sol·licita

del
Signatura de la/les persona/es propietaria/aries de l'immoble

Documentació general que s'ha d'adjuntar
Un plànol d'emplaçament on s'assenyali exactament la ubicació i ocupació en planta de la instal·lació
Un dibuix o fotomuntatge en colors i a escala dels suports que desitgi instal·lar, amb identificació de les seves característiques i dimensions.
Si el sol·licitant és una societat, certificació de la junta de la societat facultant el sol·licitant a signar la sol·licitud (si no és càrrec representatiu
o no té poders inscrits al Comú per aquest acte haura d'acreditar els poders)
Targeta on consti el número del compte IBAN

Legislació aplicable
Ordinació Tributària Comunal vigent a la parròquia d'Andorra la Vella
Ordinació sobre la publicitat exterior del 19 de desenbre del 2012

