
COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'exposició publicitària en suports audiovisuals i telemàtics

1. Persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social:

Número d'identificació:

Carrer:

Població:

Nom de la persona de contacte:

Telèfon:

Telèfon:

Edifici:

Bloc: Escala: Pis/porta:

2. Sol·licito
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Ordino,           d del

Signatura de la persona que sol·licita          

Representat legal:

Paquet bàsic: 

- Inclou un anunci publicitari de 20" a la pantalla de leds del Centre esportiu

Mensual 

Paquet premium

Trimestral

- Inclou un anunci publicitari de 20" a la pantalla de leds del Centre esportiu

- Inclou un anunci publicitari de 20" al canal bus

- 2 notificacions push  l'App "Ordinoésviu"

Mensual 

3. Data i signatura

Núm. de compte:
(IBAN)

Trimestral



Legislació aplicable

Documentació que cal adjuntar

1. Imatges en format jpg i/o clips en format mp4 *

2. Logotip en format digital (jpg i/ovectorial)  *

3. Text en format Word  *

Ordinació de Preus Públics vigent. 
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 informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà 
mesures necessàries per garantir-ne 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@ordino.ad o 
be directament al Servei de Tràmits de l'Edifici administratiu del Comú, la placeta núm. 1, Ordino.

Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.
Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç.

*En una clau USB
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