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Carta de Serveis d’Inspecció 

 
Presentació 

La Unitat d'Inspecció vetlla pel compliment de la normativa vigent i, especialment, pel 
desenvolupament i aplicació de les ordenances municipals.  

Per aconseguir-ho realitzem actuacions que contribueixen a la detecció i disminució 
d’infraccions de la normativa, mitjançant inspeccions d’ofici, requeriments de les Àrees 
clients, o realitzant campanyes preventives en determinats sectors de risc, tant sanitari 
com de consum, així com el control del compliment de les concessions administratives 
(llicències d’obres, ocupacions de la via pública, etc.) 

També facilitem informació i suport  tècnic a les persones  que volen  iniciar una 
activitat i adequar-la a la normativa vigent, i realitzem  controls periòdics d'aquestes 
activitats.  

On som i com contactar amb nosaltres 

Ajuntament de Castelldefels  
Unitat d’Inspecció 
Plaça de la Església, núm. 1 - 2a Planta 
08860 – Castelldefels     
Telèfon: 93 665 11 50 - Extensió 1214 
Horari: de 8.30 a 15.00 hores 
Adreça  electrònica:  inspeccio@castelldefels.org 
 
Serveis que us oferim 

 Inspeccions de caràcter previ al començament d’una activitat.  

 Accions inspectores d’obres, d’activitats,  de disciplina urbanística, de 
llicencies,  sanitàries, de consum, etc,  a  requeriment de les Àrees clients, a 
instància de part o d’ofici. 

 Inspeccions de seguiment de les activitats en curs. 

 Accions preventives i de control en qualsevol sector del comerç i de la societat 
en general. 

 Assessorament tècnic a les persones titulars de noves activitats. 

 Informes sanitaris sobre projecte per a les noves activitats. 

 Elaboració de protocols d’actuació per al desenvolupament de la normativa a 
aplicar en cada cas. 

 Lliurament de fulls de reclamacions i de cartells de consum a les persones 
titulars d’establiments i activitats. 

 Col·laboració amb la detecció de deficiències i/o anomalies en el mobiliari urbà, 
via pública i zones verdes. 

 Elaboració i manteniment de les bases de dades dels diferents tipus de 
comerços i activitats del municipi. 
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 Control de llicències administratives al mercat setmanal. 

 Recollida de mostres durant la realització d’inspeccions. 

 Immobilitzacions i comís de productes. 

 Precintes d’activitats.  
 

A què ens comprometem 

 A donar resposta a les sol·licituds d’inspecció en menys temps del que 
estrictament marca la llei, actualment 10 dies, i intentar reduir-lo any rere any. 

 A simplificar els tràmits d’inspecció que han de realitzar les persones que 
inicien activitats, unificant en la majoria dels casos les inspeccions sanitàries i 
de consum amb les inspeccions d’instal·lacions. 

 A orientar a les persones que volen iniciar una activitat, sobre les normatives 
que han de complir i els condicionaments i requeriments físics del local. 

 A realitzar inspeccions per assegurar el compliment de la normativa i les 
ordenances municipals per part d’empreses i particulars. 

 A realitzar les inspeccions necessàries en virtut de denúncies fetes per la 
ciutadania. 

 A promoure i coordinar les diferents campanyes preventives al municipi.  

 A planificar objectius anuals de millora. 
  

 
Com mesurem els nostres compromisos 

 Percentatge d’inspeccions realitzades abans del termini de sis dies, des de la 
seva recepció a la Unitat (mensual). 

 Nombre d'inspeccions realitzades per campanyes preventives (mensual). 

 Nombre d'inspeccions realitzades a petició de les Àrees clients i/o de la 
ciutadania (mensual). 

 Nombre d’inspeccions realitzades d’ofici per detecció d’irregularitats, 
incompliments o infraccions de la normativa (mensual).  

 Nombre total d’inspeccions realitzades (mensual). 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania 
i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents 
implantades al servei (anual) 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) 
relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual). 

 
 
 

Informació complementària 

Drets generals de la ciutadania 

- Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò 
que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 
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- Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 
l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu 
part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el 
funcionament dels serveis. 

- Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.  

- Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

- Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i 
queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de 
les nostres oficines o de la web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

- Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini 
màxim de 30 dies. 

 


