
SOL·LICITUD 
REFORMA I PINTAT DE FAÇANES 

 
 
 
__________________________________, amb DNI/NIF núm. ____________ 
(nom i cognoms) 

i domicili _________________________, núm. _____, pis _____, porta _____, 
CP _____, del municipi ___________________________________________, 
tel. ____________, fax ____________, correu electrònic _________________ 
actuant en nom propi o, 
 
En representació de __________________________________________, amb 
DNI/NIF núm. ____________, i domicili ______________________________, 
núm. _____, pis _____, porta _____, CP _____, del municipi _____________, 
tel. ____________, fax ____________, correu electrònic _________________ 
 
EXPOSO: Que a l’edifici situat a _____________________________________, 
desitjo realitzar: 
� Les obres de reforma de la façana que no afectin a elements estructurals. 
� El pintat de la façana 
 
De conformitat amb el que estableixen la normativa urbanística vigent i el Pla 
General d’Ordenació Urbana de Montornès del Vallès, adjunto la documentació 
següent: 
� Assumeix de direcció d’arquitecte tècnic en el cas de col·locació de 

bastida. (En aquest supòsit caldrà sol·licitar perm ís per l’ocupació de 
la via pública amb la bastida, prèviament a l’inici  de l’obra). 

� Pressupost de les obres ___________________________ ____ 
� Plànol de situació 
 
En cas d’obres de reforma de la façana i per tal de donar compliment al Decret 
89/2010, de 6 de juliol de 2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, he dipositat a la tresoreria municipal o al número de compte de la 
Caixabank, SA. (La Caixa), núm. IBAN ES93 2100 3078 9922 0003 7608  la 
quantitat de 150,00 €. 

He rebut 
El tresorer 

 
 
 
Per tot això, us SOL·LICITO: Que, prèvia la corresponent tramitació 
administrativa, per part de l’òrgan competent, es concedeixi l’autorització de 
reforma i/o pintat de façana. 
 
Montornès del Vallès, _______________________________ 
 
 
 
(signatura) 

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 



 
Atès allò que disposa l’article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, us notifico que la 
presentació d’aquesta instància al registre general de l’Ajuntament iniciarà el 
procediment administratiu instat per l’interessat. 
Així mateix us comunico que la resolució sobre l’atorgament o la denegació 
expressa de la llicència de reforma i/o pintat de façanes sol·licitada es dictarà 
en el termini d’un mes , a comptar des de la data de presentació de la vostra 
sol·licitud al registre general de l’ajuntament. Transcorregut aquest termini 
sense que es dicti resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà estimada  amb 
l’advertiment que en cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu, 
facultats en contra de les prescripcions de la Llei, dels plans, projectes, 
programes i, si s’escau, de les normes complementàries i subsidiàries de 
planejament. 
Assabentat i conforme 
 
 
(signatura) 

NOTA. Una vegada lliurada la informació sol·licitada és donarà trasllat a 
l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació, ja que a partir de l’1/1/2004, 
en virtut de l’acord del Ple de data 6 de novembre de 2003 de delegació a la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació en període voluntari i executiu dels tributs locals, preus públics i 
resta d’ingressos de dret seran, si s’escau, degudament liquidats i notificats per 
l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació.  
En aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, s'informa del següent: 
a) Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer automatitzat de 

l'Ajuntament de Montornès del Vallès per a les finalitats pròpies d'aquesta 
administració. 

b) Existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició de les dades que se subministren, adreçant-se a les dependències 
de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. 



  

DEIXALLERIA 
pneumàtics fluorescents fustes pintures, vernissos i dissolvents electrodomèstics ferralla esprais voluminosos(trastos vells) 

runes piles restes jardineria olis de cuina i cotxe tèxtils frigorífics llaunes bateries paper - cartró 
vidre envasos        

 
Av. del Riu Mogent, 44 a Montornès del Vallès (08170), tel.: 93.568.48.00 

  
Horari:                de dimarts a divendres de 10 a 13 h 

 de 16 a 19 h 
Horari d’estiu  El mateix 

  
dissabte de 10 a 14 h 

 de 16 a 19 h 
Horari d’estiu  de 9 a 15 h 

  
diumenge de 10 a 14 h 

Horari d’estiu  de 9 a 14 h 
  
PARTICULARS SERVEI GRATUÏT 

EMPRESES I COMERÇOS EN GENERAL PREVI PAGAMENT 
 

VOLUMINOSOS (SERVEI PORTA A PORTA)  
Presentar-se al registre de l'Ajuntament o trucar al tel. 93 572 11 70 

PARTICULARS SERVEI GRATUÏT 
 

TERRES, RUNES NETES I BRUTES (a títol informatiu) 
Les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Sant Celoni 

Telèfon de contacte 93.879.20.69 
 

INFORMACIÓ SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS, PLANTES, ABOCAD ORS, 
GESTORS, TRANSPORTISTES, ETC. 

Agencia de Residus de Catalunya, c. del Doctor Roux, 80   08017 Barcelona tel.: 
935 673 300 fax: 935 673 305 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 


