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Núm. d'identificació:

1. Persona que sol·licita

5. Data i signatura

Canillo,                   d                                                                      de

Signatura de la persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social:

Carrer: Núm.:

Edifici: Bloc: Escala: Pis: Porta:

Població: Codi postal:

Persona de contacte:

E-mail:

Entitat bancària:

Núm. compte IBAN:

2. Tipus de rètol

3. Dimensions i característiques

Contingut escrit del rètol:____________________________________________________________________________________

Alçada:_____________ m            Llargada:_________________ m    Amplada:______________ m   Superficie:____________ m2

Volada sobre la via pública:__________________ m              Alçada lliure de pas sota el rètol:_____________________ m

Lloc emplaçament:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Representant legal:

Indicador

Publicitari

Facilitat pel Comú segons ubicació o emplaçament

Rètol façana

Banderola

Tendal

Rètol via pùblica

Marquesina

2 sentits1 sentit

Rètol lluminos

ModificacióBaixaAlta

Sucursal:

Telèfon:

Modificació: Canvi ubicació

Canvi retolació



Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

• Croquis o planol de situació
• Autorització de la persona propietària de l'edifici o la parcel·la

Informació complementaria

• Si el sol·licitant és una societat aportarà la certificació de la junta de la societat facultant-lo a realitzar el tràmit.
• Si actua en nom d'una altra persona aportarà una còpia dels poders.

Legislació aplicable

• Ordinació tributària vigent a la parròquia de Canillo
• Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, de 22 de març de 2005
• Ordinació vigent relativa a rètols indicadors i publicitaris
• Ordinació del Consell General, de 9 de juny de 1961, article 12
• Ordinació del Consell General, de 26 de juny de 1968, article 13
• Ordinació del Consell General, de 5 d'agost de 1982, article 3
• Normes per la senyalització temporal d'obres o obstacles a les vies públiques, aprovades pel Consell General el dia 30 d'agost de 1983
• Llei del codi de circulació, de 10 de juny de 1999,publicada al BOPA núm. 40, de 14 de juliol de 1999
• Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzant del Comú de Canillo, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per
garantitzarne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la´
legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça de correu electrònic tramits@canillo.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici
administratiu del Comú, Plaça Carlemany, Canillo


