
Sol·licitud d’instal·lació de rètol indicador o identificador

1. Persona que sol·licita 

Nom i cognoms o raó social:  

Nacionalitat: 

Representant legal:  

Entitat bancària: 

Nom i cognoms de la persona de contacte: 

  2. Sub-tipus de rètol:

  4. Data i signatures 

La Massana, 

Signatura de la persona que sol·licita                                                              Signatura del/de la propietari/ària de l’edifici 

3. Dimensions i característiques

Contingut escrit del rètol (*):

Llargada:

Lloc d’emplaçament:

IDENTIFICADOR                             

 Cartell

 Rètol façana

 Tendal

 Banderola

Marquesina

.........................................

.........................................

Telèfon: 

Núm. de passaport o DNI:

Alçada sobre la via pública:     Volada sobre la via pública: m.  

Amplada: Gruix: Superfície:m.  m.  m.  

INDICADOR                                       

 Indicador

(*) En el cas de rètol indicador (màxim 25 dígits)

Número.compte IBAN: 

Adreça:  



  Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’emplaçament de rètol identificador

  - Croquis o fotografia del rètol objecte de la petició 

  - Autorització de la persona propietària de l’edifici 

  Legislació aplicable

    - Legislació i Normativa vigent. 

  - Certificat d'assegurança acreditant la cobertura del rètol a nivell de responsabilitat civil
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