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Ordre de 16 de desembre de 1999 (DOGC 3046, del 30) per la 
qual es regula el funcionament dels establiments dedicats a 
la neteja tèxtil 

Articles 3.3, 4 i 5. 
 

 

Article 3. Publicitat dels preus 

3.3 Els cartells de preus han de ser adequats per a una fàcil observació i lectura. La mida de les lletres i 
guarismes no pot ser en cap cas inferior a set mil·límetres i escrit almenys en català. 

 

Article 4. Cartell d’informació a l’usuari 

Tots els establiments de neteja tèxtil han d’exhibir al públic un cartell, redactat almenys en català, de fàcil 
observació i lectura i amb lletres de mida no inferior a set mil·límetres amb les indicacions següents: 

"Aquest establiment disposa de fulls de reclamacions". 

"Qualsevol pagament per endavant de l’import del servei és opcional per al client." 

"Sol·liciteu el corresponent resguard de dipòsit i comproveu que les observacions que es consignen 
corresponen al servei sol·licitat i a les característiques de la peça." 

"Si la neteja ha estat defectuosa, podeu exigir en el moment del lliurament que la tornin a realitzar sense 
cap càrrec." 

 

Article 5. Resguard de dipòsit 

5.1 En el moment de rebre la peça o peces del client, l’establiment ha d’expedir un resguard per duplicat 
redactat almenys en català. Ha de lliurar l’original al client i guardar-ne la còpia. 

5.2 En el resguard s’han de fer constar com a mínim les següents dades: 

a) Nom i NIF del propietari i adreça i telèfon de l’establiment. 

b) Nom, adreça o telèfon del client. 

c) Data de recepció de la peça i data en què es preveu l’acabament del servei. 

d) Designació de les peces rebudes, especificant-ne la quantitat i el tipus o classe o característiques 
identificatives d’aquestes. Quant als establiments de rentatge, cal especificar si el paquet és de roba 
blanca, de color o diversa. 

e) El tipus de servei a prestar per a cada peça, el seu preu i el preu total. Quan es tracti de neteja tèxtil, 
haurà de fer-se constar si aquesta és completa o simplificada en el supòsit que l’establiment ofereixi les 
dues opcions. Quan en una única comanda es tracti de fer un mateix tipus de servei sobre diverses 
peces, s’entendrà suficient una única referència global al tipus de serveis de què es tracti. 

f) En el supòsit de retorn de peces a domicili haurà d’especificar-se. 


