SERVEIS TERRITORIALS
LLICÈNCIA PER A LA COL·LOCACIÓ DE CARTELLERES, TÒTEMS I TANQUES PUBLICITÀRIES

435 - XIII.10.3

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

COMUNICO

Que vull instal·lar l'element publicitari següent:

Cartellera

Tòtem

Tanca

Altres:

Descripció de la instal·lació: L'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, exigeix la retolació en català
Situació de l'immoble:
m / Alçada:

m / Amplada:

Llargada:

m / Altura des de la vorera:

m

Altres observacions:

Documentació que s'adjunta:
Fotografia de la façana afectada, amb indicació del lloc previst per a la
seva instal·lació

Característiques tècniques de la instal·lació, especialment respecte a
mides, llums, etc.

Plànol de situació o croquis

Parcel·la cadastral

Plànol d'emplaçament, especificant el perímetre de la finca, amb les
edificacions i altres elements existents.
S'hi assenyalarà la distància de la instal·lació a la cantonada o xamfrà
més pròxim i l'amplada del carrer

Croquis a escala no menor d'1/100 i acotat de les característiques de la
instal·lació fins i tot les de suport i aconratge, concretant-se els
materials, qualitats, textures i colors

2 fotografies del lloc i de l'entorn on es vol instal·lar. Sobre les
fotografies s'assenyalaran els requadres de les cartelleres

Declaració o compromís de mantenir la intal·lació en perfectes
condicions de seguretat, estabilitat i ornament

Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi danys a tercers que
puguin ocasionar-se

Per les llicències provisionals de cartelleres, tòtems i tanques a més caldrà adjuntar:
(d'acord amb l'article 54 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme)
Memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres
El compromís de les persones esmentades de reposar la situació
alterada pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari

Salt,

de

de 20

Signatura:

L'acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les
obres en virtut del contracte d'arrendament o qualsevol altre negoci
jurídic de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan
ho acordi l'Ajuntament, sense dret a percebre indemnització per aquest
concepte ni per la finalització del contracte d'arrendament o de
qualsevol altre negoci jurídic

IMPORTANT:
VEURE NOTA AL DORS D'AQUEST DOCUMENT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb
finalitats de control de la vialitat i ocupació de la via pública. No seran cedides a terceres persones
excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets
d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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IMPORTANT:
· Aquesta sol·licitud no atorga cap dret per iniciar les obres o instal.lacions.
· La iniciació d'obres sense llicència municipal pot donar lloc a sancions.
· En cas de necessitar la reserva d'un espai per un Vehicle devant l'obra o instal.lació, o bé un carril de circulació,
caldrà sol·licitar permís a la Polica Local, i abonar les taxes corresponents d'acord amb l'Ordenança Fiscal

