
2. Concepte, idea i filosofia del projecte

3. En cas de sol·licitud d'itinerari temporal

3.1 Durada del projecte. Data inici: ......................................................             Data final: ..........................................................................

Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol·licita

Nacionalitat:

Lloc i data de naixement:

Núm. de passaport o DNI:

Edifici:

Codi postal i població:

Adreça: Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Representant legal:

Nom de la persona de contacte: Telèfon/fax:

adreça electrònica:

Núm.d'identifiació:

4. Data i signatures

Andorra la Vella,                      d                                                                           del

Signatura de la persona que sol·licita

Itinerari temporal Itinerari permanent

Sol·licitud d'autorització de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada

3.2 Sol·licitud d'accés rodat per la col·locació i retirada de la senyalització.

Vehicle Moto Altres: ...........................................................................



5. Documentació a adjuntar

5.1. Logotip concebut per a la identificació de l'itinerari (a tamany real segons art 4.2b).

5.2. Memòria descriptiva de l'itinerari (descripció general).

5.3. Mapa entre 1:25.000 i 1:10.000 (marcant el recorregut de l'itinerari i els punts de senyalització).

Legislació aplicable

- Ordinació general tributària vigent de la parròquia d'Andorra la Vella.

- Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada.

- El Comú d'Andorra la Vella us informa que les dades facilitades s'incorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única
finalitat, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons decret que
regula els fitxers de dades personals del Comú d'Andor  ra la Vella, publicat al BOPA núm. 52, any 23 del 17 d'ag  ost del 2011.
A més, com a persona interessada pot exercir davant de la nostra corporació els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició
en els termes definits per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i amb les excepcions també
previstes per la mateixa Llei.
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