
  
Preguntes Freqüents 

 

He traslladat el meu negoci a un altre local de Viladecans, he de comunicar-lo a l’Ajuntament? 

Sí, has de comunicar el canvi d’adreça del teu negoci tramitant el trasllat de la teva llicència d’activitats a 
Viladecans Atenció a les Empreses. 
 
 
Si faig una ampliació del meu establiment he de comunicar-lo a l’Ajuntament? 

Qualsevol modificació que es faci a l’establiment ja sigui de superfície, de distribució o d’ús del local s’ha 
de comunicar a Medi Ambient per lo qual hauràs de tramitar una modificació substancial o no substancial 
de la teva llicència a Viladecans Atenció a les Empreses. 
 

És obligatori que el rètol del meu establiment estigui en català? 

Sí, segons estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i el Codi de Consum de Catalunya 
el text que figuri en tota la retolació fixa dels establiments comercials ha d’estar com a mínim en català, 
encara que també podrà estar en més idiomes. 
 
Per altra banda, la instal·lació dels rètols està regulada per l’Ordenança Metropolitana de Publicitat 
(publicada en el BOPB el 13 de novembre de 1987). Aquesta norma estableix que el rètol es situarà dins 
dels forats arquitectònics que defineixen la porta i les finestres del local (Disposició transitòria 2a 2.5.1.a) 
amb la finalitat de no trencar la continuïtat i composició de la façana. Si es situa damunt dels forats 
arquitectònics, les lletres hauran d’ésser retallades. Per més informació pots contactar amb el Departament 
d’Urbanisme de l’Ajuntament (c/ Pompeu i Fabra, s/n 1a planta –Edf. Torre Roja- 93 635 18 03). 
 
He agafat el traspàs d’un negoci i només necessito pintar i canviar el rètol per obrir, necessito 

llicència d’obres? 

Qualsevol actuació d’adequació del local a l’ús sol·licitat s’ha de comunicar a l’Ajuntament mitjançant un 
comunicat o una llicència d’obres (segons el tipus d’obres a realitzar) i pagar la corresponent taxa. Pots 
demanar més informació a Viladecans Informació (plaça Europa, 7 Tel. 93 635 19 00). 
 

 
 
 
 


