Sol·licitud d'instal·lació de rètol indicador

1. Persona que sol·licita
Núm. d'identificació:

Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:
Núm. de document d’identitat:

Nacionalitat:
Adreça (1):
Població i codi postal:
Telèfon/fax:

Adreça electrònica:

Domiciliació bancària (IBAN):

AD

/

Nom de la persona de contacte:

/

/

/

/

Telèfon/fax:

Nom de l’anterior titular del rètol indicador en cas de modificació del titular:
Autoritzo al Comú d’Encamp a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil andorrà
.............................................. i/o a l’adreça electrònica ....................................................................................................................

2. Dades del comerç
Nom comercial:
Adreça (1):
Població i codi postal:

3. Característiques del rètol *
Alta

Baixa

Modificació

Rètol indicador 1 cara

Rètol indicador 2 cares

Contingut escrit del rètol (màxim 14 dígits):

T2-2019 26/10/2016

Adreça de l'emplaçament:

Alta

Baixa

Modificació

Rètol indicador 1 cara

Rètol indicador 2 cares

Contingut escrit del rètol (màxim 14 dígits):
Adreça de l'emplaçament:
* Les dimensions i les característiques del rètol s'han d'ajustar al Reglament de rètols.
(1) Completar el nom del carrer, núm. del carrer, edifici, bloc, escala, pis, porta

3. Característiques del rètol *
Alta

Baixa

Modificació

Rètol indicador 1 cara

Rètol indicador 2 cares

Contingut escrit del rètol (màxim 14 dígits):
Adreça de l'emplaçament:

Alta

Baixa

Modificació

Rètol indicador 1 cara

Rètol indicador 2 cares

Contingut escrit del rètol (màxim 14 dígits):
Adreça de l'emplaçament:

* Les dimensions i les característiques del rètol s'han d'ajustar al Reglament de rètols.

4. Observacions

5. Data i signatura
Encamp,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del
Signatura de l’anterior titular del rètol indicador,
en cas de modificació del titular

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
• Fotocòpia del passaport o document d'identitat.
• Còpia de la targeta de registre de Comerç i Indústria
• Poders, si la persona que sol·licita actua en nom d'una societat , ha de ser càrrec representatiu, o tenir poders inscrits al Registre de
Societats, o estar facultat en una certificació de la Junta signada pel president i el secretari de la societat.

Legislació aplicable
• Ordinació dels preus públics de la parròquia d'Encamp de l'any en curs, publicada al BOPA.
• Ordinació de rètols indicadors i publicitaris, aprovat el 4 de juny del 2009 i publicat al BOPA núm. 50, any 21, del 8 de juliol del 2009.
• Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment, publicada al BOPA núm. 48, any 8, del 10 de juliol del 1996.
• Reglament d'execució de la llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment, publicat al BOPA núm. 53 , any 12, del 20 de
setembre del 2000.
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats per aquesta única finalitat, on es
conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret que regula els fitxers de dades
personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, del 21 de març del 2007.
A més, en tant que persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició en els termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les
excepcions també previstes per la mateixa Llei.

