
 

 
 

 

ANNEX 3 

RÈTOL PUBLICITAT D’ACTIVITAT 

 

Dades del sol·licitant * 

Nom i cognoms*: CIF/NIF*: 
  

Domicili per a notificacions (tipus de via, nom i núm.)/ Municipi*: Codi postal*: 
  

Adreça electrònica*: Telèfon:  
  

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit: *                         Sí                 No  

En el cas que sigueu una persona jurídica o una persona física en exercici d’una activitat professional esteu obligats a 
relacionar-vos amb l’Administració per mitjans electrònics  (art. 14 Llei 39/2015).  

  

Identificació de l’obra 

Emplaçament  (tipus de via, nom i núm.)* Referència cadastral * 
  

 Edifici plurifamiliar                         Local. Descripció de l’activitat*:       
 Habitatge unifamiliar                          Edifici industrial. Descripció de l’activitat*:       

 
 

Documentació adjunta 

  Descripció*                                            Pressupost*     

  Croquis adjunt*                                      Fotografies* 
   
 

Termini execució de les obres 
D’acord l’art. 73.1 del Decret 64/2014, les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no 
indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les 

 
Data d’inici: * / / Termini màxim finalització: *  / / 

 (dia / mes /any)  (dia / mes /any) 

 
 
Pressupost 

 

 
Pressupost execució material (IVA no inclòs): * 

  

 

 

 

 

 

 

 
Base jurídica del tractament  informació bàsica sobre el tractament de dades personals. 
Base jurídica:  missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable:  Ajuntament de Sant Joan Despí. 
Finalitat:  Garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a 
particulars. Exercici de drets dels interessats:  accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant 
la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a 
l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-
e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica 
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”  al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.  



 

Croquis a 

H =       m (altura obertura forat arquitectònic) 

h =        m (altura rètol) 

i=          m (altura inferior rètol) 

Croquis b 
RÈTOL EN BANDERA 

 
 

A =        m (amplada rètol bandera) 

h =         m (altura rètol) 

AV=       m (amplada voravia) 

 

Croquis  c 

 
H =       m (altura obertura forat arquitectònic) 

h =        m (altura rètol) 

 

• Omplir les dades dels gràfics 
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