COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'emplaçament de rètol
Indicador

Publicitari / Identificador

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Número d'identificació:
Carrer:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis/porta:

Població:

Telèfon/fax:

Entitat bancària i sucursal:

Núm. de compte:

Representat legal:
Telèfon/fax:

Nom de la persona de contacte:

2. Situació i característiques
Rètol indicador
Denominació desitjada

Lloc d'ubicació aproximat:

Rètol publicitari/identificador
Nom i cognoms del/de la propietari/a de l'emplaçament:
Adreça:

Telèfon:
Termini de permanència:

Rètol provisional

3. Data i signatures
Ordino,

d

T3-019, 14.02.2010

Signatura de la persona que sol·licita

del
Signatura del/de la propietari/ària de l'emplaçament

*En cas de que es tracti d'una Comunitat de propietaris

Vist-i-plau de la Comunitat de propietaris*

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud en cas de rètol publicitari o identificador
1. Projecte del rètol (especificació de materials, colors, etc), 3 còpies
2. Plànol de situació i col·locació, 3 còpies
3. Fotografies d'emplaçament
4. Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i penal per cobrir danys a tercers

Legislació aplicable
Ordinació de senyalització publicada al BOPA núm. 61 de 6 d'agost de 2003
Ordinació general tributària vigent a la parròquia d'Ordino, publicada al BOPA.
Llei de noms comercials publicada al BOPA núm. 48 de data 10 de juliol de 1996.
Reglament d'execució de la llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment de data 13 de setembre del 2000, publicada
al BOPA núm. 53 de data 13 de setembre del 2000.
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.

Informació complementària
Si la persona que sol·licita actua en nom d'una societat, ha de ser-ne càrrec representatiu o tenir poders inscrits o no, al Registre de Societats,
o estar facultat en una certificació de la junta signada pel president i el secretari de la societat.
Si la persona que sol·licita actua en representació d'una altra persona, ha de presentar poders que l'autoritzen a efectuar aquest tràmit.

Sol·licitud d'Ordre de domiciliació bancària
1. Dades del creditor
Comú d'Ordino

AD00ZZZ -80043-L

La placeta, 1
AD300 Ordino
Andorra

2. Referència de l'ordre de domiciliació
Concepte:
Referència del concepte:
Tipus de pagament:

 Recurrent

 Únic

3. Dades del deutor
NIA:

Nom i cognoms o raò social:
Representan legal:

Telèfon:

Adreça:
Població:

País:

Adreça electrònica:
Swift BIC*:

*Pot tenir 8 o 11 caràcters

Núm. de compte:
(IBAN)

4. Data i signatura
Lloc i data:
Signatura:

Documentació que cal aportar
•Còpia de la targeta d'identificació bancària

Informació complementària

T3-300 bis v. 2021

•Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per
carregar en el seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte tot seguint les instruccions del creditor. Com a part dels
seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament a través de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la
mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit (8) setmanes que siguin a la data de deure en el seu compte.
Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets prop de la seva entitat financera.
•A l’efecte 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 fitxer; que prendrà les
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 bé directament
al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Comú, la placeta, 1 a Ordino.

