
 

 

OBRA MENOR – RÈTOL SENSE ESTRUCTURA 
 
Sol�licitant 
Nom i cognoms o raó social ____________________________________________________________ 
Document d’identitat: __________________________ Telèfon: _______________________________ 
Adreça per a notificacions: _____________________________________________________________ 
Codi postal i població: ________________________________________________________________ 
Representant legal  
Nom i cognoms: _____________________________________________________________________ 
Document d’identitat: ___________________________ Telèfon: ______________________________ 
Adreça, codi postal i població: __________________________________________________________ 
 
Titular de la finca: ___________________________________________________________________ 
Adreça de l’obra: ____________________________________________________________________ 
 
Tipus de rètol: ______________________________________________________________________ 
Dimensions del rètol: _________________________________________________________________ 
Ubicació del rètol: ____________________________________________________________________ 
 
Documentació que s’ha d’annexar 

( ) Pressupost d’execució material  
( ) NIF o escriptura de la societat     
( ) Plànol d’emplaçament 
( ) 2 fotografies        
( ) Croquis del rètol: 

- Per duplicat alçat i secció acotades, a escala 1:50, (no cal visat) on s’indiquin les 
característiques del rètol (dimensions, colors, anagrames, etc,) així com la seva integració dins 
de la façana, firmat per la persona sol�licitant de la llicència o legal representant 

( ) Autorització signada pel President de la Comunitat, si procedeix 
( ) Fotocòpia de la llicència d’activitats. És condició indispensable disposar de la corresponent llicència d’activitats 
associada a la instal�lació en qüestió o aportar documents de renúncia a indemnització en cas d’improcedència de 
l’activitat. Serà incompatible l’existència de rètol amb manca d’activitat o cessament de la mateixa. 
( ) Rebut pagament de la taxa 

  
La persona que sol�licita aquesta llicència i signa, declara que totes les dades consignades són certes i 
compleix amb l’art. 6.2 de l’ordenança de publicitat, de l’Ajuntament de Sant Cugat (que indica com 
ha de ser el rètol), reglament electrotècnic de baixa tensió, normativa de contaminació lumínica i d’altre 
normativa d’aplicació. 
 

 
 

Signatura: __________________________________ 

Valldoreix, ___ d_____________________ de 20___ 
( ) Sol�licitud completa    ( ) Sol�licitud incompleta 
Conforme amb l’article 71.1 de la Llei de Procediment Administratiu, la paralització de l’expedient imputable a 

la part sol�licitant, per un termini de DEU dies, farà caducar la sol�licitud i s’arxivaran les actuacions 


