
 

CIF P-0813500-F ·  Av. de la Llibertat, 2 ·  08170 Montornès del Vallès ·  Tel. 93 572 11 70 ·  Fax 93 568 27 62 
www.montornes.cat ·  ajuntament@montornes.cat 

COMUNICACIÓ D’ACTUACIONS 
D’URGÈNCIA 

 
___________________________________________________________, amb  
(nom i cognoms) 

DNI núm._______________ i domicili_________________________________, 
núm._____, pis_____, porta_____, CP_____, del municipi________________, 
tel._______________, fax_______________, correu electrònic_____________ 
actuant en nom propi o, 
 
En representació de___________________________________________, amb 
DNI/CIF núm._______________ i domicili _____________________________, 
núm._____, pis_____, porta_____, CP_____, del municipi________________, 
tel._______________, fax________________, correu electrònic____________. 
 
EXPOSA: 
 
Que desitjo realitzar les actuacions d’urgència següents:_________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________, 
a l’adreça ___________________________, núm._____ pis_____ porta_____, 
que afectaran una superfície de______m2. i un pressupost de____________€. 
 
La persona signant EXPOSA que per a causes de força major, o per tal d’evitar 
danys a les persones o a les coses, no pot esperar  la tramitació de la llicència 
d’obres.  
 
Per la qual cosa lliura la documentació que s’especifica al dors de la pàgina i 
COMUNICA la realització de les obres i/o actuacions d’urgència descrites 
anteriorment i resta assabentat que haurà d’aportar la documentaci ó 
addicional que posteriorment se li requerirà . 
 
Montornès del Vallès, _____ de____________________ de 20_____ . 
 
Per a l’ocupació de la via pública, tant amb tanques protectores com amb materials de qualsevol tipus, contenidor, 
sacs, etc. cal una autorització prèvia. Igualment caldrà una autorització prèvia per a la utilització de grues destinades a 
la construcció. 
Al mateix temps us comuniquem 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. 

 
Signatura de l’interessat 
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TIPUS D’OBRES I/O ACTUACIONS D’URGÈNCIA 

1 Obres puntuals que s’han d’executar amb caràcter ur gent i imminent per tal 
d’evitar danys a les persones o als béns. 

2 Obres de reparació urgents de serveis públics de su bministrament d’aigua, 
llum o gas, o a la xarxa de clavegueram. 

 
Tipus d’obres i/o actuacions d’urgència 

1 2           

Documentació mínima obligatòria que 
s’ha de presentar per acceptar a tràmit la 
sol·licitud  

X X           Sol·licitud (2 còpies) 

X X           Assumpció de direcció de les obres del 
tècnic competent* (original signat i visat**) 

X X           Justificant de pagament de la fiança per 
donar compliment al Decret 89/2010*** 

X            Fotografies en color 

 X           Plànol d’emplaçament (escala 1:500, 1:1000 
o 1:2000) indicant l’àmbit d’actuació 

* Tècnics competents segons la LOE (Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació) 

** RD1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat col·legial obligatori. 

 En cas de no ser obligatori el visat col·legial presentar la Declaració responsable del tècnic (segons model) 

*** Decret 89/2010, de 6 de juliol de 2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

 
Per donar compliment al Decret 89/2010, de 6 de juliol 
de 2010, regulador dels enderrocs i altres residus de 
la construcció, cal dipositar una fiança de 150€ a la 
Tresoreria Municipal o al núm. de compte de 
Caixabank (La Caixa): IBAN ES93  2100 3078 9922 
0003 7608. 
Aquesta fiança serà retornada quan, un cop 
finalitzades les obres, se’n sol·liciti la devolució 
aportant els documents justificatius de l’abocament 
dels residus a la deixalleria municipal o a qualsevol 
planta de tractament autoritzada, fent constar la 
procedència dels residus de la construcció. 

TRESORERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presentació d’aquesta sol·licitud al registre general de l’Ajuntament facultarà a l’interessat per executar les obres 
descrites. El sol·licitant d’aquesta autorització declara que els documents i dades aportades són correctes i que conèix 
que en cas contrari, l’autorització no tindrà validesa. 
S’adverteix que en cap cas s’entendran adquirides mitjançant l’autorització per a actuacions d’urgència, 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. 
Les actuacions que es portin a terme per raons d’urgència s’han d’executar sota direcció tècnica i sense demora.  
 
Les dades que consten en aquest document s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal). 
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. 
La persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, adreçant-se a les 
dependències de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. 


