
Exp. ____________ 
 

iSOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ, PER A LA 
COL·LOCACIÓ DE CARTELLS I TANQUES DE PROPAGANDA VISIBLES DES DE LA VIA 
PÚBLICA. 
 
INTERESSAT: 

Nom i cognoms _______________________________________________ D.N.I.  ________________ 

Domicili ___________________________________________ Núm. _____ Pis: _____ Porta: _______  

Població ___________________________________ CP ________________Telèfon ______________ 

Fax _________________________  Correu electrònic _______________________________________ 

 

REPRESENTANT LEGAL: 

Nom i cognoms _______________________________________________ D.N.I.  ________________ 

Domicili ___________________________________________ Núm. _____ Pis: _____ Porta: _______  

Població ___________________________________ CP ________________Telèfon ______________ 

Fax _________________________  Correu electrònic _______________________________________ 

Adreça a efectes de notificació:      INTERESSAT    REPRESENTANT 

 
EXPOSO: 
 
Que comunico a l’Ajuntament de Caldes de Malavella que realitzaré les: OBRES DE COL·LOCACIÓ 
DE CARTELLS I TANQUES DE PROPAGANDA VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA; 
consistents en: 
 
 1. COL·LOCACIÓ DE CARTELLS 
 2. COL·LOCACIÓ DE TANQUES DE PROPAGANDA 
 
I MANIFESTO QUE: 
 
 Emplaçament _________________________________________________________________ 
 Dimensions dels cartells i tanques ________________________________________________ 
 Pressupost ___________________________________________________________________ 
 Descripció de l’actuació: 

    ____________________________________________________________________________ 

 Material gràfic  
 Altres dades d’interès : Ref. Cadastral núm: ________________________________________ 
 Nom del contractista ___________________________________________________________ 
 L’obra requereix ocupació de via pública i se’n formula la petició. 
 



DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA: 
 
 NIF o DNI del sol·licitant. 
 
 Fotocòpia de la llicència de l’activitat 
 
 Fotocòpia de l’acta de l’assemblea de propietaris (si les obres les demana la comunitat). 
 
 Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i els poders del seu representant si la sol·licitud 
     la fa una persona jurídica. 
 
 Autoliquidació de la taxa i de l’ICIO. 
 
 Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca on es vol instal·lar. 
 
 Descripció literal i gràfica del cartell o tanca. En aquesta s’hauran de concretar els materials, acabats, 
composició, colors i qualsevol element per descriure exactament el cartell o tanca a col·locar, i la seva 
afectació exacta a la finca afectada. 
 
 En el cas que el cartell o tanca publicitària es pretengui instal·lar en un espai públic, prèviament 
s’haurà d’obtenir la llicència de l’organisme afectat, que s’haurà d’adjuntar a la comunicació. 
 
 DECLARO que aquesta actuació es fa en sòl urbà, no comporta intervenció que suposi una afectació 
exterior de l’edifici o construcció, no es fan en cap edifici catalogat, ni es realitzen obres a la via pública 
(voreres i clavegueram) i que s’ajusta estrictament a la descripció abans detallada. 
 
 DECLARO que executaré la reposició d’aquells elements situats en sòl públic que hagin quedat 
malmesos a causa de les obres. 
 
Caldes de Malavella, _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Signatura Interessat ii: ______________          Signatura Representant: _________________ 
 
 
                                                            
i Protecció de dades personals. L’ajuntament de Caldes de Malavella, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de Protecció de Dades de 
caràcter personal 15/1999, de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han 
estat incorporades al fitxer Urbanisme, Rehabilitació i Habitatge. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i pel 
departament de l’ajuntament encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers. 
Per exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Ajuntament de Caldes de Malavella C/ Vall-
llobera, s/n, 17455 Caldes de Malavella (Girona)     
 
ii Només cal la signatura del representant si s’aporten poders de representació al seu favor. Caldrà les dues signatures quan les notificacions posteriors s’hagin 
de practicar al representant. 
 


