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RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ, 

SEGONS L'ESTABLERT A L'ARTICLE 

9 DEL DECRET 200/1999 DE 27 DE 

JULIOL, PEL QUAL ES REGULA EL 

DRET D'ADMISSIÓ ALS 

ESTABLIMENTS PÚBLICS. 
 

 

Rètol sobre condicions d’accés i el dret d’admissió 

30cmx20cm i una lletra de 36 punts com a mínim i de caixa alta 



 

 

 

 

Els nivells sonors a l’interior 

d’aquest local poden lesionar 

seriosament les oïdes. 
 

 

 

Rètol sobre nivells sonors elevats. 

30cmx20cm i una lletra de 36 punts com a mínim i de caixa alta 



 

 

 

Aquest local disposa d’un mecanisme 

de comptatge de les persones a 

efectes de control d’aforament. 
 

 

 

Rètol sobre les càmeres de control d’aforament. 

30cmx20cm i una lletra de 36 punts com a mínim i de caixa alta 



 

 

Aquest local té un aforament de     

persones 

 

- Cada local, segons la seva llicència, té un aforament màxim 
permès. 

- Ha de ser de la mida d’un full DinA4. 
- Esposant el número màxim d’aforament. 

- Emmarcada i exposada visible a l’exterior. 



 

 

Aquest establiment disposa de 

fulls oficials de 

reclamació/denúncia a disposició 

dels Clients 

 

- Els fulls de reclamació baixats d’internet, són vàlids, com els 
cartells que han d’estar exposats a l’entrada. 
 



 



NO ÉS PERMÈS DE VENDRE 
PRODUCTES DE TABAC A MENORS 

D’EDAT 
 

- Es poden recollir de manera gratuïta. 

- El rètol ha d’estar visible en tots els dispensadors dels locals. 
- http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/maquines.

pdf (rètol tabac maquines.) 
- http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/vendamen

ors.pdf (venda a menors) 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/maquines.pdf
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/maquines.pdf
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/vendamenors.pdf
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/vendamenors.pdf


 Espai lliure de fum 



Prohibida la venda a menors de 18 anys 



 

Rètol de màquina de tabac. 



 

RÈTOL DE NO ES PERMET LA 

VENDA NI EL SUBMINISTRAMENT 
DE BEGUDES ALCOHOLIQUES DE 

CAP MENA A MENORS DE 18 ANYS 
 

 

- Es pot recollir de manera gratuïta. 
- Es recomana una placa per cadascuna de les Barres on es 

serveixen begudes alcohòliques. 
- http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1852/retol_alco

hol2011.pdf (rètol prohibit vendre begudes alcohòliques a 
menors de 18 anys) 

 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1852/retol_alcohol2011.pdf
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1852/retol_alcohol2011.pdf


 



 



 
 
 

 

PROHIBIDA L’ENTRADA A 

MENORS DE 16 ANYS 

 

 
 

- Exposat de manera que sigui visible des de l’exterior. 
- Es recomana lletra majúscula gran sobre foli o placa de mida DinA4. 

- Ha de constar també a tota la publicitat, fliers, i a tota la propaganda en general que es faci del local. 
- Locals que no vulguin que accedeixin els menors de 18 anys, s’ha de demanar a la Delegació del 

Govern mitjançant instància. 


