
SOL·LICITUD 
LLICÈNCIA DE RÈTOLS 

 
 
 
___________________________________________________________, amb  
(nom i cognoms) 

DNI/NIF núm. ________________ i domicili ___________________________, 
núm. ____, pis ___, porta ___, CP _______, del municipi__________________ 
_________________, tel. ____________, fax _____________, correu 
electrònic _________________ actuant en nom propi o, 
 
En representació de __________________________________________, amb 
DNI/NIF/CIF núm. __________ i domicili ______________________________,  
núm. ____, pis ___, porta ___, CP _______, del municipi__________________ 
_________________, tel. ____________, fax _____________, correu 
electrònic _________________ , 
 
EXPOSO: Que desitjo la concessió de la llicència per a la col·locació de rètol a 
_____________________________________________________ núm. _____, 
amb les característiques següents: 
− Dimensió del rètol: Amplada _______cm, Alçada ______cm, Gruix ______cm 
− Alçada des de la rasant de la vorera al punt més baix del rètol ___________m 
− Amplada de la vorera del carrer on es pretén ubicar el rètol _____________m 
− Sistema de fixació:     Adossat a la paret     Tipus bandera ______m de sortint 
− Constructives     Lluminós     Reflexiu     Normal 
− Núm. de làmpades: ____________ 
− Tipus de làmpades:     Incandescent     De descàrrega     Fluorescent 
     No Fluorescent 

(En el cas de làmpades de descàrrega no fluorescents es requereix projecte 
tècnic) 

− Potència unitària de les làmpades en Watts:____________________ 
− Potència total de Watts:__________________ 
De conformitat amb el que estableixen la normativa urbanística vigent i el Pla 
General d’Ordenació Urbana de Montornès del Vallès, i atenent les 
característiques del rètol que es sol·licita, adjunto la documentació següent: 
•  Croquis del rètol indicant el text i distribució  
•  Plànol de situació. 
•  Pressupost de la instal·lació ___________________€ 
 
Per tot això, SOL·LICITO: Que, prèvia la corresponent tramitació administrativa, 
per part de l’òrgan competent, es concedeixi, la llicència per a la col·locació de 
rètols de conformitat amb les característiques de referència. 
 
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 per a la col·locació de rètols 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 desestimada. 
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. 

Característiques Generals 
Segons s’estableix a l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
a) L’alçada de la instal·lació serà com a mínim de dos metres i trenta centímetres (2,30 m) si 

no sobre surten més de trenta centímetres (30 cm), i de tres metres (3,00 m) si sobresurten 
per sobre de trenta centímetres (30 cm) 

b) Els de gruix no superior a 3 cm. podran instal·lar-se a qualsevol alçada 
c) El sortint màxim serà d’un metre (1,00 m) i haurà de mantenir-se un mínim de cinquanta 

centímetres (50 cm) mesurats en projecció horitzontal sobre el terreny entre l’extrem del 
cartell o rètol i el rastell de la vorera. 

 



 



 


