
 

 

 

Normativa comercial bàsica 
 
Cal tenir en compte 
 
Les activitats comercials han de complir uns requisits de la normativa general i de la normativa específica 
segons el tipus d’activitat que desenvolupin. 
 
Per tal de donar compliment a les normatives vigents us recomanem que us n’assessoreu en cada cas. 
 

On us podeu informar? 
 
Al Servei de creació d’empreses de l’Ajuntament del Vendrell (www.leina.org), a l’Agència Catalana del 
Consum (www.consum.cat) i a l’apartat de comerç del web del Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/comerc). 
 

Gestió de residus comercials 
 
Existeix un sistema de recollida específica per als residus comercials (paper/cartró, vidre, envasos, 
orgànica i resta) amb els horaris i les freqüències determinats per a cada cas i que són de compliment 
obligat. 
 
 

Rètol exterior, tendals, marquesines i banderoles. 
 
S’ha de sol·licitar permís per a la seva instal·lació i complir condicions que estableixen l’Ordenança 
d’activitats publicitàries del Vendrell, l’Ordenança publicitària en els vehicles de servei urbà de taxi del 
Vendrell, el Pla general d’ordenació urbana del Vendrell, els plans parcials urbanístics i la normativa 
urbanística reguladora en relació a la protecció arquitectònica del nucli antic i la protecció paisatgística i la 
preservació del paisatge urbà d’altres indrets del municipi. Per això es recomana que abans d’instal·lar el 
rètol del vostre establiment us informeu sobre la normativa vigent. 
 

Restricció d’activitats al centre del Vendrell 
 
• Com a norma general, els establiments comercials de venda al detall de productes quotidians no es 
poden implantar fora de la trama urbana del Vendrell (TUC). Hi ha excepcions.  
 
Per a més informació, descarregueu-vos el document TUC de la pàgina web  
http://www.elvendrell.net/images/stories/tramits/ Trama_urb_consol.pdf 
 

 
• Que els bancs, les immobiliàries, els despatxos professionals d’arquitectura i enginyeria, advocats, 
contables, oficines d’assegurances i similars no es poden implantar en les plantes baixes dels edificis 
compresos en la zona comercial del Vendrell. Per a més informació, descarregueu-vos el document zona 
comercial de la pàgina web 
http://www.elvendrell.net/images/stories/tramits/Que_es_la_zona_comercial.pdf 
 
 

• Que la normativa i el planejament urbanístic poden prohibir un tipus d’activitat econòmica en una zona 
concreta del territori o segons la tipologia de l’edificació. 
 
 

On us podeu informar? 
 
De manera general al Servei d’Atenció al Ciutadà del Vendrell, des d’on derivaran la teva consulta al 
servei corresponent (Servei de creació d’empreses, Activitats, Gestió de residus o Urbanisme). 
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