Servei Local de Català - Cultura

INFORME SOBRE EL TEXT DEL RÈTOL EXTERIOR

DADES DE LA PERSONA / EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i cognoms / nom de l’empresa
Adreça

Núm.

Població

Esc.

Pis

Porta

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Tipus d’activitat

Núm. d’expedient

Adreça de l’activitat
TEXT DEL RÈTOL EXTERN QUE ES VOL INSTAL·LAR

VIST I PLAU (a emplenar pel Servei Local de Català)

La retolació compleix la normativa lingüística.
La retolació compleix la normativa lingüística però s’ha d’esmenar.
La retolació no compleix la normativa lingüística. S’ha de modificar.
S’inclou informe complementari.
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Servei Local de Català de Mollet
Signatura i segell

Signatura de la persona interessada
Data:

Data:

LA RETOLACIÓ COMERCIAL
Què diu la Llei
Segons la legislació vigent, a Catalunya, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de
serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han de ser redactats, com a mínim, en català.
Aquesta normativa inclou tant la retolació interna com l’externa (article 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística).
ELS RÈTOLS
La retolació externa
Són els rètols que anuncien de manera genèrica l’activitat de l’establiment. Aquests rètols han de ser, almenys, en català:
Automòbils Martí

Calçat Roca

Restaurant La Taula

El Món, agència de viatges

La retolació interna
La senyalització interna de caràcter fix, les llistes de preus i de serveis també han de ser sempre, almenys, en català:
Lavabos

Horari d’atenció

Sortida

Magatzem

Privat

Obert

L’adreça de l’establiment
Les denominacions catalanes dels noms de lloc de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana. El nom de les vies urbanes i
de les poblacions no tenen, doncs, traducció i, per tant, s’ha de mantenir la forma catalana.
Plaça Major

Passatge de Sant Miquel

Carrer de Berenguer III

Avinguda de la Llibertat

Terrassa

Girona

ASSESSORAMENT TÈCNIC

SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE MOLLET DEL VALLÈS
Centre de Serveis Can Lledó
C.Comte d'Urgell 26
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 19 92 / Fax 93 570 59 73
A/e mollet@cpnl.cat

01/2019

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística, us ofereix un servei permanent d’assessorament lingüístic
per tal de facilitar-vos la confecció de la retolació del vostre establiment a:

