
Sol·licitud d'autorització de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada
  Itinerari temporal              Itinerari permanent

1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social: N.R.T.:

Adreça: 

CP i població:

Nom i cognoms del representant legal:

Adreça electrònica: Tel. fix/mòbil:

Nom de la persona de contacte: 

Adreça electrònica: Tel. fix/mòbil:

2. Concepte, idea i filosofia del projecte

3. En cas de sol·licitud d'itinerari temporal

Data d'inici:           Data de fi: 

Sol·licitud d'accés rodat per col·locar i retirar la senyalització 

    Vehicle       Moto         Altres:  

3. Data i signatura

Escaldes-Engordany,   d   de 

Signatura de la persona que sol·licita  



Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
• Logotip concebut per a la identificació de l'itinerari (a mida real segons l'article 4.2b).
• Memòria descriptiva de l'itinerari
• Mapa entre 1:25.000 i 1:10.000 (marqueu el recorregut de l'itinerari i els punts de senyalització).

Legislació aplicable

• Ordinació sobre preus públics.

• Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada.

• 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, 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 i certificació sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic
comu@e-e.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú.
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