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Ordenança Fiscal número 14, Reglament regulador de la carta de colors 

de les façanes exteriors dels immobles de Vallbona de les Monges i 

Montblanquet. 

 
Article 1.- Objecte. 
L’objecte d’aquest Reglament és regular els colors de pintat, arrebossat i acabat de les façanes exteriors i 
posteriors de les edificacions, tant en obres de nova planta com de reforma i ampliació, per tal de contribuir 
a la millora de l’estètica i imatge de la població. 
 
Article 2.- Àmbit d’aplicació. 
El present Reglament resultarà d’aplicació als béns immobles urbans de la Capital de Vallbona de les 
Monges i al nucli urbà de Montblanquet. 
 
Article 3.- Criteris bàsics. 
El criteri bàsic que determina i fonamenta aquest Reglament és el de l’harmonia, en el sentit d’evitar 
impactes visuals per causa de coloracions estridents o composicions que dificultin l’acoblament o integració 
de les edificacions al seu entorn.  
 
Article 4.- Colors de les façanes. 
Els colors d’acabat seran exclusivament els previstos en la carta de colors que s’acompanya com Annex al 
present Reglament i que s’integra en el mateix, o bé l’acabat en pedra vista amb morter blanc, o pedra seca. 
 
Es procurarà que per unitat de façana, la coloració, la textura i la tonalitat mantinguin un criteri d’uniformitat. 
 
Els colors dels diferents elements exteriors de les façanes, com ara fusteries, baranes i reixes, tendals o 
para-sols, combinaran cromàticament amb el color principal de la façana. En qualsevol cas, a la sol·licitud 
de llicència municipal d’obres, els interessats adjuntaran una mostra o proposta dels colors escollits. 
 
Article 5.- Obtenció de llicència i obligatorietat. 
Aquest Reglament regeix per a totes les obres de nova planta, reforma i ampliació, i totes aquelles que 
comportin o tinguin per objecte el pintat o repintat, total o parcial, de les façanes exteriors dels immobles o 
de qualsevol dels seus elements; obres i actuacions per les quals s’exigeixi la prèvia obtenció de llicència 
municipal d’obres, havent d’acompanyar els interessats a la sol·licitud de llicència una mostra o proposta del 
color, que sigui conforme amb el contingut del present Reglament. 
 
Article 6.- Carta de colors. 
La carta de colors que acompanya aquest Reglament serà aplicable i amb vigència a tot l’àmbit municipal 
definit en l’article 2. 
 
La gamma de colors admesos és la que es conté en el catàleg de l’empresa Alp Pinturas, S.A., integrat i que 
forma part d’aquest Reglament, essent admissible també colors i tonalitats resultants d’una o vàries 
combinacions d’entre els inclosos en aquesta carta. 
Article 7.- Inspecció i control. 
Els serveis tècnics municipals informaran totes les sol·licituds d’obtenció de llicència municipal a que es 
refereix el present Reglament. 
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Article 8.- Infraccions i sancions. 
En cas d’inidoneïtat o disconformitat del color escollit per l’interessat, i un cop posat de manifest aquest 
extrem en l’informe tècnic municipal, l’Alcaldia denegarà motivadament l’autorització municipal, i en tots els 
casos d’execució de l’obra o actuació sense la preceptiva llicència s’aplicarà el règim previst en la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya i la seva normativa reglamentària. 
 
En el seu cas, i en tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions i a la determinació de les sancions a 
imposar, s’aplicarà el règim previst en la Llei d’Urbanisme de Catalunya i la seva normativa reglamentària. 
 
Disposició Transitòria Única. 
El present Reglament no resultarà d’aplicació a les llicències municipals d’obres que hagin tingut entrada en 
el Registre de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges abans de l’entrada en vigor del present Reglament. 
 
Disposició Final Única. 

Es fa constar que la present Ordenança número 14, Reglament regulador de la carta de colors de les 

façanes exteriors dels immobles de Vallbona de les Monges i Montblanquet, va ser aprovada pel Ple de 

l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 20.10.2009 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida de data 08.12.2009.  

Vallbona de les Monges, 30 de desembre de 2011 

 

 L’Alcalde     Secretària interventora acctal. 

 

 

 

 

Ramon Bergadà Benet    Sílvia Solanas Cabestany 
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Annex.- Carta colors (referència catàleg de l’empresa Alp Pinturas, S.A.): 
 
Z-06 Z-08 Z-09 Z-10 Z-11 
Z-12 Z-14 Z-15 Z-16 Z-17 
Z-18 Z-20 Z-21 Z-22 Z-23 
Z-24 Z-26 Z-27 Z-28 Z-29 
Z-32 Z-33 Z-34 Z-35 Z-38 
Z-39 Z-40 Z-41 Z-44 Z-45 
Z-47 Z-50 Z-51 Z-56 
 

 
Annex I.- Carta de colors de les finestres 
Carta de colors de les finestres. Catàleg de l’Ajuntament: 
Alumini  
Noir 100 Ral 8019 Nogal M4198  Sapelly 9107 
 
 
Fusta   
Haya ref. 192   
Cirerer ref. 314, 318, 324, 328, 364, 400, 440  
Noguer ref. 182, 185, 189, 289, 439, 504 
Roure ref. 251 
Perer ref. 204, 297, 460, 510 
Pomer ref. 278, 343, 445, 459 
Etimoe ref. 473 
Bubinga ref. 493 
Wengue ref.490 
Pekan ref. 276, 104 
Sapelly ref.71,72 
Castanyer ref. 216 
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Diligència 
Es fa constar que l’anterior Ordenança ha estat modificada per acord de l’Ajuntament Ple que a continuació 
s’indica: 
Ajuntament Ple: 03.11.2011    BOP: 29.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sílvia Solanas Cabestany 
La Secretària acctal. 
 
 
 
 
 
 


