
FITXA TÈCNICA DE NOTIFICACIÓ DE TORRES DE 
REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS 

Ubicació dels equips (especifiqueu: adreça i situació exacta, altura en metres, distància en horitzontal a la via pública o zones
d'accés públic, preses d'aire i finestres, en metres):

Tipus 
d'instal.lació

Núm.
d'equips

Marca i model Núm. serie
Data

d'instal.lació
Data de
reforma

Potència
ventilador (Kw, CV)

Condensadors
evaporatius

Règim de funcionament

Captació de l'aigua

Hi ha dipòsit?

(1) Funcionament sense interrupció
(2) Funcionament coincident amb els canvis estacionals (primavera-estiu)
(3) Periòdic, amb parades de més d'una setmana
(4) Que no segueix cap norma en el seu funcionament

Montornès del Vallès,  de / d'  de 

(signatura)

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a
la resolució i notificació de la seva sol·licitud, i resten incorporades a
un  fitxer  automatitzat  de  l'Ajuntament.  Les  dades  de  caràcter
personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels
supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els
drets  i  decisions  individuals  automatitzades  d‘accés,  rectificació,
supressió,  oposició,  limitació  del  tractament  i  portabilitat  de  les
dades,  d'acord  amb allò  establert  en  la Llei  orgànica  3/2018,  de
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals
i en el Reglament General de Protecció de dades UE 2016/679.

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 

Titular

Representant (si s'escau)

Adreça del titular

Instal.lador

Empresa

Telèfon Fax Adreça 
electrònica

Adreça de 
l'equip

Altura

Hores/dia de funcionament Dies/any

Xarxa pública Subministrament propi Superficial Subterrani

Especifiqueu-ne la ubicació

Data de cessament definitiu de l'activitat de la instal.lació

Alta Baixa

Torres de 
refrigeració

Continu (1) Estacional (2) Intermitent (3) Irregular (4)

No Sí

Distància horitzontal

http://www.montornes.cat/
mailto:ajuntament@montornes.cat
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