
1. Persona que sol·licita 

Nom i cognoms o raó social:  

Adreça:                                                                                                                Població:  

3. Dimensions i característiques

Alçada: __________m      Llargada: __________m       Amplada: __________m       Superfície: ________________

Contingut escrit del rètol: _______________________________________________________________________ 

Publicitat estacional en establiments comercials

Parets mitgeres d'edificis per a il·lustracions de còmic

Llocs especialment habilitats pel Comú de la Massana

Tancats de protecció instal·lats en obres públiques

Nacionalitat:                                                                     Núm. de passaport o D.N.I.:  

Representant legal:  

Entitat bancària: Núm. compte IBAN: 

Nom i cognoms de la persona de contacte: Telèfon/fax: 

PUBLICITARI            

  2. Sub-tipus de rètol:

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

  4. Data i signatures 

La Massana, 

Altres : 

Altres : 

Sol·licitud d’instal· lació de rètol publicitari

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



·  Legislació i normativa vigent

·  Certificacions i detalls de muntatge
·  Certificacions d'homologació i de qualitat de les tanques emeses per el fabricant
·  Pòlissa d'assegurança de resposabilitat civil dels suports publicitaris, d'un import mínim de 600.000 euros per danys  
  corporals i de 6.000.000 euros per danys materials.

  Legislació aplicable

·  Un dibuix en color i a escala dels suports que es desitgi instal·lar, amb indicació de les característiques i dimensions.
·  Certificacions i detalls de la fonamentació

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’emplaçament de rètol 
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·  Legislació i normativa vigent
·  Certificacions i detalls de muntatge
·  Certificacions d'homologació i de qualitat de les tanques emeses per el fabricant
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