COMUNICACIÓ PRÈVIA DE L’ACTIVITAT DE PUBLICITAT DINÀMICA
DADES DEL SOL·LICITANT / INTERESSAT
Nom i cognoms / Raó Social:

DNI/ NIF/ NIE/ Passaport:

Adreça:

Codi Postal:

Província:

Telèfon:

Municipi:

Adreça electrònica:

DADES DEL REPRESENTANT (si n’hi ha)
Nom i cognoms:

DNI/ NIF/ NIE/ Passaport:

Adreça:

Codi Postal:

Província:

Telèfon:

Municipi:

Adreça electrònica:

Adreça electrònica a efectes de comunicacions / notificacions:
Mateixa de l’interessat

Mateixa del representant

Accepto l’ús de l’adreça electrònica per rebre comunicacions informatives relacionades amb aquesta
sol·licitud

EXPOSO:
Que estic interessat/da en l’exercici de la publicitat dinàmica següent:
MANUAL Nombre d’impresos que es preveu distribuir:
Nombre d’agents que la duran a terme:
Llocs/ vies i dates:

DOMICILIARI Nombre d’impresos que es preveu distribuir:
Nombre d’agents que la duran a terme:
Zona de distribució:
ORAL

Llocs/vies i dates:

Nombre d’agents que la duran a terme:

DOCUMENTACIÓ
Original o còpia del material publicitari que es repartirà
Còpia de l’acreditació conforme l’anunciant es troba legalment constituït
Autorització/atorgament de representació (en cas que hi hagi representant)
DECLARO RESPONSABLEMENT
- Que disposo de l’assegurança de Responsabilitat Civil al corrent de pagament, amb cobertura
suficient per fer front a qualsevol dany o perjudici a persones i/o béns derivats de l’activitat.
- Que a dia d’avui estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Que assumeixo la responsabilitat dels danys o perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació
que es porta a terme.
- Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Sabadell qualsevol variació que pogués
produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la
normativa vigent.
- Que conec els requisits i les prohibicions d’exercici previstos a la Llei 9/2000 de 7 de juliol de
regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, resta de normativa de desenvolupament, i a
l’Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries, que consten en el dors d'aquesta instància, i
manifesto el seu compromís de respectar-los.
- D'acord amb la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, l'Ajuntament de Sabadell podrà realitzar la consulta a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social de les dades relatives al compliment de
les obligacions tributàries i de seguretat social en motiu de la present comunicació.
Per manifestar la vostra oposició a la consulta de dades a altres administracions heu de marcar la
següent opció i haureu de presentar la documentació necessària.
No autoritzo l'Ajuntament de Sabadell a la consulta de les meves dades en poder d'altres
administracions, motiu pel qual adjunto la documentació necessària.
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del
tractament

Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del
tractament

AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament

Gestió de les denúncies i llicències d'activitats de l'Ajuntament

Exercici de drets dels
interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament,
adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o al
correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell

Data:

[Signatura de la persona
sol·licitant]

Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada. En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la
impossibilitat d’iniciar o continuar la ocupació del domini públic. Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals,
civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

Requisits generals de publicitat dinàmica (article 37 i següents de l’Ordenança de publicitat
i instal·lacions publicitàries)
1. Tot el material imprès per a dur a terme qualsevol, tipus de publicitat dinàmica ha de ser
preferentment reciclat i reciclable.
2. El material publicitari, sigui de les característiques que sigui, haurà de portar en lloc visible una
identificació de l’empresa distribuïdora.
3. El material i el suport publicitaris de paper han de dur obligatòriament una llegenda que
aconselli dipositar−los en contenidors de recollida selectiva.
4. La publicitat s’haurà de dipositar a l’interior de les bústies dels ciutadans i/o en aquells espais
que els veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva col·locació.
5. No es pot dipositar de forma indiscriminada o en desordre a les entrades ni a terra dels
vestíbuls o de les zones comunes dels immobles.
6. Les empreses distribuïdores de material publicitari s’han d’abstenir de dipositar publicitat en les
bústies els propietaris de les quals assenyalin expressament llur voluntat de no rebre’n.
7. El material publicitari objecte de distribució s’haurà de plegar adequadament i s’haurà de tenir
en compte la mida més habitual de la boca de les bústies, per tal que l’acumulació de propaganda
impedeixi la rebuda en bon estat de la correspondència habitual.
8. Es prohibeix:
a) La col·locació de material publicitari en els vidres o altres elements dels vehicles.
b) El llançament o escampament de material publicitari en qualsevol forma a la via pública.
c) La publicitat dinàmica en tots els llocs i els espais en què una normativa específica prohibeixi
qualsevol tipus de publicitat.
d) La publicitat dinàmica desenvolupada mitjançant suport acústic, llevat del que disposi l’article
anterior.
e) La publicitat de venda en els vehicles que estiguin estacionats en espais públics, quan
existeixin indicis racional de que es desenvolupa una activitat comercial.
f) La publicitat dinàmica quan el missatge publicitari incorri en engany i deslleialtat o contingui,
tant en el text com en les imatges, qualsevol tipus de missatge subliminar.
9. L’Ajuntament pot prohibir o limitar la publicitat dinàmica en els casos en què afecti de forma
rellevant els interessos públics generals o locals o pugui perjudicar els interessos dels
consumidors.
10. L’incompliment de les disposicions que conté l’Ordenança de publicitat i instal·lacions
publicitàries constitueix infracció administrativa i serà d’aplicació el règim sancionador previst en la
mateixa ordenança.

