
  
Si estàs pensant en obrir una activitat t’ajudem          
a resoldre els teus dubtes 
Coneixes la compatibilitat urbanística del teu local? 

Per comprovar que l’activitat que vols desenvolupar en aquest emplaçament és compatible amb el pla 
d’usos del municipi abans de llogar el local hauràs de consultar la compatibilitat urbanística a 

Departament d’Urbanisme  
C/ Pompeu Fabra, s/n 
Edifici Torre Roja 
Persona de contacte: Irene Molera 
Dimarts i divendres de 10h a 14h 
Tel 93 635 18 03 

 
Necessites fer obres de condicionament? 

Si has de condicionar el local i vols informació sobre la normativa reguladora municipal de rètols, aire 
condicionat, instal·lacions... adreça’t a 

Departament d’Urbanisme  
C/ Pompeu Fabra, s/n 
Edifici Torre Roja 
Persona de contacte: Carles Planas 
Dilluns i dijous de 10h a 14h 
Tel 93 635 18 03 

I abans de començar les obres hauràs de demanar el corresponent permís a 

Viladecans Informació 
Plaça d’Europa, 7 
De dilluns a divendres de 9h a 14h 
Dimarts i dijous de 16.30h a 18.30h 

 
Tens dubtes sobre els requeriments tècnics del local? 

Si tens alguna consulta relacionada amb els requeriments tècnics que ha de tenir el local o sobre la 
normativa reguladora de la teva activitat truca’ns al 93 635 29 96 i et donarem visita amb el nostre 
enginyer municipal (Emili Mariscal C/ Major, 41). 

Saps com i quan has de tramitar la llicència d’activitats? 

Si ja has finalitzat les obres i ho tens tot preparat per començar a treballar demana’ns visita per tramitar 
l’alta de la teva llicència d’activitats a la nostra oficina: 

 
Viladecans Atenció a les Empreses 
C/ Andorra, 64 
De dilluns a divendres de 9h a 14h 
Dimarts i dijous de 16.30h a 18.30h 
Tel 93 635 29 96 
viladecansempreses@viladecans.cat 

 
Si ho prefereixes també pots fer aquest tràmit online des de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de 
Viladecans (necessitaràs certificat digital que pots demanar a Viladecans Informació). 


