
 
 

SOL·LICITUD PER A PINTAR EN EL MUR MUNICIPAL SITUAT A LA PART 
POSTERIOR DEL CAMP DE FUTBOL 

 
       Titular del DNI núm.     
i telèfon   , amb domicili a (carrer/plaça/av.)    
  , núm.  , pis   porta  , codi postal  de 
    sol·licito el permís per a pintar al mur situat a la part posterior del 
camp de futbol. 
 
*És necessari adjuntar la fotocòpia d’un previ esbós del graffiti que es vol fer 
 
L’esbós pot incloure tota la informació que es cregui convenient 
 
Data/es sol·licitud per fer la pintada:  ______________________ 
 
*Una vegada entregada la sol·licitud es durà a terme la tramitació  i els tècnics de joventut es 
posaran en contacte amb tu per tal de comunicar-te la resolució de la sol·licitud. 
 

VÀLID NOMÉS SI HI HA LA 
SIGNATURA DEL TÈCNIC DE 
JOVENTUT I EL LOGOTIP DE 
JOVENTUT 

 
 
 
Lliçà de Vall, _____d______________________de 20 
 
Signatura del sol·licitant 
 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
(a omplir pel tècnics de Joventut) 
 
L'autoritat municipal concedeix a  _____________________aquests permís per a pintar en el 
mur situat a la part posterior del camp de Futbol Municipal. 
Aquest  document tan sols és vàlid si s'acompanya del DNI del titular. 
Aquests permís l'haurà de portar el titular quan estigui realitzant la pintada. 
La possessió de la present autorització no eximeix del compliment de tota la normativa 
(llegeix al darrera d’aquest full) que afecta a la realització de pintades en el mur públic situat 
a la part posterior del camp de Futbol Municipal. 
Aquest permís no és vàlid per a realitzar pintades en un espai que no sigui l’establert en 
aquest. 
Aquest permís és personal i intransferible                                         
                                                                          
Data de concessió:___________  
El permís és vàlid fins a:___________ 
Espai assignat:_____ 
Lliçà de Vall, _____d______________________de 20     
 
Signatura del tècnic de joventut 
 
 
 
 



 
 
Normativa per a utilitzar el mur situat a la part posterior del camp de 

futbol: 
 
 

- Poden realitzar la sol·licitud els majors d’edat. En el cas dels menors d’edat, han 
de ser els pares/mares o tutors qui realitzin aquesta sol·licitud. 

 
 
- Després de rebre el permís tots els usuaris han de portar aquest permís a sobre 

mentre realitzin la pintada. Ja que la policia municipal pot demanar-la en 
qualsevol moment durant l’execució de la pintada. 

 
- Queda totalment prohibit realitzar pintades de contingut pornogràfic, xenòfob o 

bèlic. 
 

 
- Pintar sense el determinat permís suposa la infracció de l’article 29 de 

l’ordenança de policia i bon govern. Per aquest motiu els òrgans competents 
poden fer efectiva la sanció pertinent. 


	*És necessari adjuntar la fotocòpia d’un previ esbós del graffiti que es vol fer 

