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Introducció 
 

La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d’activitats  és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una 

classificació que determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. La classificació de les activitats empresarials de la taula està determinada per la 
normativa catalana. 
 

Normativa d’aplicació  
 
Àmbit català:  

 

 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.  

 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.  

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

 Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte. 

 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.  

 Llei 3/2015 de Mesures fiscals, financeres i administratives. 

 Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació administrativa. 

 

Àmbit estatal:  

 

 Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.  

 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a emprenedors i la seva internacionalització. 

 Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.  

 Real Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.  

 Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

 Reial Decret 127/2015, de 27 de febrer, pel que s’integren els centres de finestreta única empresarial i la finestreta única de la Directiva de Serveis en els  
Punts d’Atenció a l’Emprenedor. 
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Novetats d’aquesta versió (gener 2016) 
 

Inclou: 
12. 46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 500(m2) pendent de la interpretació de l ’OGAU 
Elimina: 
Modifica els paràmetres: 
13. diferents entrades per aplicació de les interpretacions de DGJE 
Declaració responsable per la Llei 9/2011 per a instal·lacions de Telecomunicacions. 
Grup13: 8, 9, 17, 20, 21, 22, 23. conservar per les activitats de llicència de més de 500 persones o de més de 500 m2 segons nota interpretativa del Departament d’Interior de les 
Determinació més precisa de les activitats afectades per l’annex 1 i 2 de la L3/10 en els grups 2, 7, 11 i 12  
Introducció d’observacions en els codis 561, 563, 591 I 9601  
Aclariments en diferents notes: ** i *** 

 

Funcionament de les taules  
 

Per a fer la classificació de la tramitació, les taules s’estructuren en els punts següents:  

 
0. Epígrafs del CCAE inclosos dins de Llei 16/2015 de simplificació administrativa.  
1. Energia. 

2. Mineria. 
3. Producció i transformació de metalls. 
4. Industries minerals i de la construcció. 

5. Indústria química. 
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs. 
7. Indústria alimentària i del tabac. 

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles. 
9. Indústria del paper. 
10. Gestió de residus. 

11. Activitats agroindustrials i ramaderes. 
12. Altres activitats. 
13. Espectacles i activitats recreatives de caràcter general.  

14. Espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari.  
15. Altres activitats sectorials. 
 

 La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d’activitats  és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació que 
determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. 

 Per a classificar una activitat, cal que la identifiqueu amb una o diverses descripcions dels punts anteriors.  

 Cal que determineu clarament l’activitat principal, però també heu de tenir en compte les possibles activitats secundàries. C al que mireu detingudament les diferents tipologies ja 
que una mala determinació pot comportar una classificació i, per tant, una tramitació errònies. 



 

 

Pàgina 4 de 68         VERSIÓ 10.1 
Febrer de 2016 

 

 Una activitat pot tenir més d’una classificació. Cal que escolliu sempre la classificació de major intervenció (per exemple, entre una activitat principal corresponent a l’Annex III i 
un procés secundari corresponent a l’Annex II, la classificació final serà: Annex II). L’Annex més restrictiu és el I.1 i la res tricció es va relaxant a mesura que es baixa: I.2, I.3, II, 
III, etc. El mateix passa amb les llicències, que són més restrictives que les comunicacions prèvies (dins de cada grup). Al seu torn, les comunicacions prèvies són més 
restrictives que les declaracions responsables. 

 Resten subjectes a la intervenció administrativa les instal·lacions, els establiments i les activitats, els es pectacles públics i les activitats recreatives, així com els establiments i 
els espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats. Ara bé, no estan subjectes a intervenció administrativa a ltres activitats com, per exemple, els despatxos 
professionals sense accés de públic i clients, així com les explotacions agrícoles sense tractaments. 

 

 
 
 

Agraïments 
 
La present Taula de classificació és fruit dels treballs tècnics desenvolupats per un grup de treball interadministratiu i pluridisciplinari. Des del Consorci AOC volem 
agrair especialment la feina de les diferents institucions participants i, concretament, l’esforç i dedicació de tots els tècnics que hi han participat. 
 
Febrer de 2016
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Grup 0: Aquest grup recull les activitats regulades en la Llei de 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica : 

- SOTMESES AL RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA, segons els ANNEXOS I i II. 
- SOTMESES A INFORME PREVI EN MATÈRIA DE BOMBERS .  

 
Observacions generals 

 

La classificació següent s’aplica a totes les activitats descrites sempre que es facin en un establiment. 

 

0  
Nota explicativa CCAE 

Declaració responsable                     

Annex I 
Comunicació prèvia                                       

Annex II 
Informe previ en 
matèria d'incendis (*) 

Observacions 

 F Construcció  

  
41 

Construcció 

immobles 

Aquesta divisió comprèn: 
- La construcció general d'immobles com ara habitatges, edif icis d'oficines, establiments comercials complets, així com altres edif icis públics i de serveis, construccions  agràries i 
similars. 
- La construcció general d'edif icis. 

- Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes. 
- La construcció in situ d'edif icis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal 

    411 

Promoció 
immobiliària  

Aquesta classe comprèn: 

4110 Promoció immobiliària 
- La promoció de projectes immobiliaris: 
agrupament de mitjans f inancers, tècnics i f ísics 

per a la realització de projectes immobiliaris per a 
la venda, ja siguin residencials o no. 
Aquesta classe no comprèn: 
- La construcció general d'edif icis (vegeu 4121 i 

4122). 
- Les activitats d'arquitectura i enginyeria (vegeu 
711). 
- Els serveis de direcció d'obres relacionats amb 

projectes d'edif icació (vegeu 711). 

Si disposen d’oficines, s’aplica la 

declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
. 

Si disposen d'oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. 

 

  

    412 
Construcció 
edificis  

Aquest grup comprèn: 
4121 Construcció edif icis residencials 
4122 Construcció edif icis no residencials 

Sense magatzem de materials. 
Si disposen d’oficines, s’aplica la 

declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
. 

Si disposa d’oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. Se n'exclouen 

les activitats que disposin de 

magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

  

  42  
Construcció 
obres 

d'enginyeria 
civil  

Aquesta divisió comprèn: 
- La construcció d'obres d'enginyeria civil. 
- Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes. 
- La construcció in situ d'edif icis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal. 

- La construcció de grans obres com ara autopistes, carrers, ponts, túnels, línies fèrries, aeroports, ports i projectes hidràulics. 
- La construcció de sistemes de regatge i xarxes de clavegueram. 
- La construcció d'instal·lacions industrials. 
- La construcció de xarxes de canonades i línies elèctriques. 

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4121
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4122
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- La construcció d'instal·lacions esportives a l'aire lliure. 
 
Nota: aquestes obres poden realitzar-se per compte propi o per compte d'altri. Poden subcontractar-se en part o en la seva totalitat. Les unitats que assumeixen la responsabilitat 
global d'aquests projectes de construcció es classif iquen en aquesta secció. 

    421 

Construcció 
carreteres, vies 
fèrries, ponts i 

túnels  

Comprèn les activitats de: 

4211 Construcció carreteres i autopistes 
4212 Construcció vies fèrries 
4213 Construcció ponts i túnels 

Sense magatzem de materials. 
Si disposen d’oficines, s’aplicarà la 
declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
. 

Si disposa d’oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. Se n'exclouen 

les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 

l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

Les activitats que disposin de 

magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

  

    422 
Construcció 

xarxes  

Comprèn les activitats de: 
4221 Construcció xarxes per a f luids 
4222 Construcció xarxes elèctriques i 

telecomunicacions 

Sense magatzem de materials. 
Si disposen d’oficines, s’aplicarà la 

declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
. 

Si disposa d’oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. Se n'exclouen 

les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 

l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

  

    429 

Construcció 
altres obres 
d'enginyeria civil  

Comprèn les activitats de: 
4291 Construcció obres hidràuliques 

4299 Construcció altres obres d'enginyeria civil 
ncaa 

Sense magatzem de materials. 
Si disposen d’oficines, s’aplicarà la 
declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
.  

Si disposa d’oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. Se n'exclouen 

les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 

l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 

l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

  

  43 
 

Activitats 
especialitzade
s de la 

construcció 

Aquesta divisió comprèn: 
- La preparació i la construcció de parts d'edif icis i obres d'enginyeria civil. Generalment, aquestes activitats requereixen la utilització de tècniques i equips especials. Exemples 
d'aquestes activitats són: 

 Les obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals.  El muntatge d'estructures metàl·liques. El formigonat. La col·locac ió de maons i pedra. El muntatge i desmantellament de 
bastides. La construcció de cobertes i teulades. La construcció d'estructures d'acer que no siguin de producció pròpia. Les activitats d'acabament d'edif icis. 
Nota: les activitats especialitzades de la construcció es realitzen en la seva majoria per subcontractació, però pel que f a a les reparacions també es realitzen directament pel propietari. 
Aquesta divisió comprèn també: 

- Instal·lacions de tot tipus d'edif icis i obres: 
Lampisteria. Sistemes de calefacció i aire condicionat. Antenes d'habitatges. Sistemes d'alarma de protecció contra robatoris. Ascensors i escales mecàniques. Altres 
instal·lacions elèctriques. Sistemes d'aspersió automàtica. Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori. Instal·lacions de climatització. Sistemes d'enllumenat i senyalització de 

carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports.  La reparació i el manteniment tècnics generals de les instal·lacions d'edif icis i obres. 
- Les activitats d'acabament d'edif icis i obres: 

Arrebossat. Vidrieria. Pintura. Revestiments de terres i parets (parquet, moqueta, papers pintats, etc.). Polit de terres. Fusteria i tancaments.  Sistemes acústics.  Neteja exterior. 
- El lloguer d'equips de construcció amb operari. 

    431 

Preparació obres  Aquest grup comprèn: 
- Les activitats de preparació de terrenys per a la 

realització posterior d'activitats de construcció, 
inclosa la retirada d'estructures preexistents. 

Sense magatzem de materials. 
Si disposen d’oficines, s’aplicarà la 
declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
.   

Si disposa d’oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. Se n'exclouen 

les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 

l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 

l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&V3=4211
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4212
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4213
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4221
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4222
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4222
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4291
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4299
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4299
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    432 
Instal·lacions 
d'edificis i obres  

Aquest grup comprèn: 
- Les activitats d'instal·lació que permetin el 

funcionament d'un edif ici, inclosa la instal·lació 
de sistemes elèctrics, lampisteria, (aigua, gas i 
sistemes d'aigües residuals), sistemes de 
calefacció i aire condicionat, ascensors i similars. 

Sense magatzem de materials. 
Si disposen d’oficines, s’aplicarà la 
declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
.   

Si disposa d’oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. Se n'exclouen 

les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 

l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

Les activitats que disposin de 

magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

  

    433 
Acabament 

d'edificis  

Comprèn les activitats de: 
4331 Arrebossat 
4332 Instal·lacions de fusteria 
4333 Revestiments de terres i parets 

4334 Pintura i vidrieria 
4339 Altres treballs d'acabament d'edif icis 

Sense magatzem de materials. 

Si disposen d’oficines, s’aplicarà la 
declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
.   

Si disposa d’oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. Se n'exclouen 

les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 

l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

  

    439 
Altres activitats 
especialitzades 

construcció  

Comprèn les activitats de: 

4391 Construcció de cobertes 
4399 Altres activitats especialitzades construcció 
ncaa 

Sense magatzem de materials. 
Si disposen d’oficines, s’aplicarà la 
declaració responsable si la 

superfície del local ≤ 500 m
2
.   

Si disposa d’oficines de superfície 

construïda > 500 m
2
. Se n'exclouen 

les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 

l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

Les activitats que disposin de 

magatzem industrial sotmès a 
l'aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l'Annex 2 de la Llei 3/2010. 

  

 G Comerç a l'engròs i al detall (**)  
  46 

  

Comerç a 
l’engròs i 
intermediaris, 

exc. vehicles 
motor 

Aquesta divisió comprèn: 
- La venda sense transformació de productes 
nous i de segona mà a detallistes, altres 

majoristes, consumidors industrials, comercials, 
institucionals o professionals, tant per 
intermediaris com per compte propi. 
 

Aquesta divisió no comprèn: 
- El comerç l'engròs de vehicles de motor 
(automòbils, camions, caravanes i similars) 
(vegeu 451 i 454). 

- El comerç a l'engròs de motocicletes (vegeu 
454). 
- El comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de 

vehicles de motor (4531). 
- El comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de 
motocicletes (4540). 
- El lloguer amb opció de compra (arrendament 

f inancer) o sense opció de compra (vegeu 77). 
- El reenvasament de mercaderies sòlides i 
l'embotellament de mercaderies líquides o 
gasoses, inclosa la seva mescla i f iltratge per 

compte d'altri (vegeu 8292). 

Només s'hi poden considerar 
els establiments comercials 
pròpiament, i no els d'ús 

industrial, als quals és 
aplicable el RSCIEI. 

Els comerços a l'engròs que 

cal considerar establiments 
industrials són els que 
superen els 3 milions de MJ 

de càrrega de foc o bé 
aquells on no és possible 
l'autoabastament personal 

per a superar l'alçada 
d'emmagatzematge que ho 
possibilita.  

  

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4331
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4332
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4333
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4334
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4339
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4391
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4399
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4399
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    461 
Intermediaris 
comerç  

Aquest grup comprèn: 
- Les activitats d'intermediaris, corredors de 
mercaderies i la resta de majoristes que 
comercien per compte d'altri. 

- Les activitats dels qui estan dedicats a posar en 
contacte compradors i venedors o emprenen 
transaccions comercials en nom d'un mandant, 
f ins i tot per Internet. 

 
Aquest grup comprèn també: 
- Les activitats de les empreses de subhastes a 

l'engròs, f ins i tot per Internet. 

Si es consideren establiments 

comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
.   

Si es consideren establiments 
comercials: 
·En establiments situats sota edif icis 
de qualsevol ús i la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

·En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2 

i ≤ 2000 m
2
.  

Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l'Annex 2 de la Llei 
3/2010.   

Si es consideren establiments 
comercials: 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
. 

·Superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    463 
Comerç engròs 
aliments, 

begudes i tabac  

Comprèn les activitats de: 
4631 Comerç engròs fruites i hortalisses 
4632 Comerç engròs carn i productes carnis 
4633 Comerç engròs lactis, ous, olis i greixos 

4634 Comerç engròs begudes 
4635 Comerç engròs productes del tabac 
4636 Comerç engròs sucre, xocolata i confiteria 
4637 Comerç engròs cafè, te, cacau i espècies 

4638 Comerç engròs peix, marisc i altres 
aliments 
4639 Comerç engròs, no especialitzat, aliments i 

begudes 

Si es consideren establiments 

comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
.    

Si es consideren establiments 
comercials: 
·En establiments situats sota edif icis 
de qualsevol ús i la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

·En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 2000 m

2
.  

Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l'Annex 2 de la Llei 
3/2010.  

Si es consideren establiments 
comercials: 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
.  

·Superfície construïda > 2000 

m
2
. 

Se n'exclou el comerç 
a l'engròs de 
productes d'origen 
animal. 

    464 
Comerç engròs 
articles d'ús 

domèstic  Aquest grup comprèn: 
- El comerç a l'engròs de productes de consum, 
inclosos els tèxtils, excepte productes 
alimentaris, begudes i tabac. 

Si es consideren establiments 
comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
.    

Si es consideren establiments 
comercials: 
·En establiments situats sota edif icis 
de qualsevol ús i la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
.   

·En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
i ≤ 2000 m

2
. 

Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l'Annex 2 de la Llei 
3/2010.  

Si es consideren establiments 
comercials: 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda >750 m
2
. 

·Superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    465 

Comerç engròs 
equips per a les 
TIC  

Aquest grup comprèn: 

- El comerç a l'engròs d'equips per a les 
tecnologies de la informació i les comunicacions 
(TIC), com ara ordinadors, equips i components 
de telecomunicacions. 

Si es consideren establiments 
comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
. 

Si es consideren establiments 

comercials: 
·En establiments situats sota edif icis 
de qualsevol ús i la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

·En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 2000 m

2
. 

Si es consideren establiments 

industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l'Annex 2 de la Llei 
3/2010. 

Si es consideren establiments 
comercials: 
·En establiments situats sota 

edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
.  

·Superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4631
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4632
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4633
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4634
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4635
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4636
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4637
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4638
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4638
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4639
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4639
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    466 
Comerç engròs 
altra maquinària 

i equips  Aquest grup comprèn: 
- El comerç a l'engròs de maquinària i equips 
especialitzats per a tot tipus d'indústries i 
maquinària d'ús general. 

Si es consideren establiments 
comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
.   

Si es consideren establiments 
comercials: 
·En establiments situats sota edif icis 
de qualsevol ús i la superfície 

construïda > 120 m
2
i ≤ 750 m

2
.   

·En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 2000 m

2
.  

Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l'Annex 2 de la Llei 
3/2010. 

Si es consideren establiments 
comercials: 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
. 

·Superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    467 

Altres tipus 
comerç engròs 
especialitzat 

Aquest grup comprèn: 
- El comerç a l'engròs especialitzat de 

mercaderies. 
- El comerç a l'engròs de productes intermedis, 
excepte els agraris, que no siguin per a ús 
domèstic. 

Si es consideren establiments 
comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
.   

Si es consideren establiments 

comercials:·En establiments situats 
sota edif icis de qualsevol ús i la 

superfície construïda > 120 m
2
  i ≤ 

750 m
2
.  ·En altres casos, si la 

superfície construïda > 120 m
2
 i ≤ 

2000 m
2
. Si es consideren 

establiments industrials, sempre que 
no es trobin inclosos a l'Annex 2 de 
la Llei 3/2010. 

Si es consideren establiments 
comercials:·En establiments 
situats sota edif icis de 

qualsevol ús i de superfície 

construïda > 750 m
2
. ·En altres 

casos, si la superfície 

construïda > 2000 m
2
. 

  

    469 

Comerç engròs 
no especialitzat  

Comprèn les activitats de: 
4690 Comerç engròs no especialitzat 

El comerç a l'engròs de mercaderies diverses 
sense una especialització particular. 
 

Si es consideren establiments 
comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
. 

Si es consideren establiments 
comercials: 

·En establiments situats sota edif icis 
de qualsevol ús i la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
.    

·En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
  i ≤ 2000 m

2
. 

Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es trobin 

inclosos a l'Annex 2 de la Llei 
3/2010. 

Si es consideren establiments 
comercials: 
·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
 

·En altres casos, si la 
superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

  47 
Comerç detall, 

excepte 
vehicles motor 

i motocicletes  

Aquesta divisió comprèn: 
- La venda sense transformació de productes nous i usats al públic, en general, per a consum o ús personal o domès tic en botigues, grans magatzems, parades, magatzems que 

reben encàrrecs per correu, venedors a domicili, venedors ambulants, cooperatives de consum, empreses de subhastes, etc.  
 
Nota: el comerç al detall es classif ica, en primer lloc, en funció del punt de venda, ja sigui en establiments (vegeu 471 a 477) o bé fora d'establiments (vegeu 478 i 479). El comerç al 
detall en establiments inclou també els articles de segona mà (vegeu 4779). Pel que fa al comerç al detall en establiments és  fa una segona distinció entre el realitzat en establiments 

no especialitzats (vegeu 471) i el realitzat en establiments especialitzats (vegeu 472 a 477) i aquests grups alhora es subdivideixen d'acord a una amplia gamma de productes. Pel que 
fa al comerç al detall fora d'establiments es subdivideix d'acord amb el tipus de comerç, d'una banda, el que s'efectua en parades de venda i mercats ambulants (vegeu 478), i, d'altra 
banda, el que s'efectua per altres canals com ara per correspondència, Internet, a domicili, per màquines expenedores i similars (vegeu 479). En aquest tipus de comerç hi pot haver 
un tractament de la mercaderia però secundari a la seva venda. 

 
Els béns venuts en aquesta divisió s'anomenen en general béns de consum o mercaderies al detall. En conseqüència, s'ex clouen els béns que no s'acostumen a vendre al detall com 
ara els cereals, els minerals, la maquinària i equips industrials, i similars. 
Aquesta divisió comprèn també: 
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- Les unitats dedicades fonamentalment a la venda al públic en general, a partir de l'exposició de la mercaderia, de productes com ara els ordinadors personals, material d'escriptori, 
pintura o fusta, encara que aquestes vendes no siguin per a ús personal o domèstic. 
- La venda al detall realitzada per intermediaris que es classif icarà en la mateixa rúbrica que la venda dels productes. 
- Les vendes al detall en subhastes. 

Aquesta divisió no comprèn: 
- La venda de productes agraris per la pròpia explotació agrària (vegeu 01). 
- La venda de mercaderies fabricades per la pròpia empresa (vegeu 10 a 32). 
- La venda de vehicles de motor, motocicletes i els seus components (vegeu 45). 

- La venda de cereals, llavors, minerals, petroli brut, productes químics industrials, ferro i acer, i maquinària i equips industrials (vegeu 46). 
- La venda de begudes i aliments per consumir-los en el mateix local i la venda de menjar preparat (vegeu 56). 
- El lloguer d'articles d'ús personal i domèstic al públic en general (vegeu 772). 

    471 

Comerç detall 
establiments no 
especialitzats  

Aquest grup comprèn: 
- El comerç al detall de diverses línies de 
productes en la mateixa unitat, com ara 
supermercats i grans magatzems. 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 

qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 2000 m

2
. 

·En establiments situats sota 

edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
. 

·En altres casos, si la 
superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    472 
Comerç detall 

aliments, 
begudes i tabac  

Comprèn les activitats de:   
4721 Comerç detall fruites i hortalisses 
4722 Comerç detall carn i productes carnis 

4723 Comerç detall peix i marisc 
4724 Comerç detall pa, f leca, confiteria i 
pastisseria 
4725 Comerç detall begudes 

4726 Comerç detall productes de tabac 
4729 Comerç detall altres productes alimentaris 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 

qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
  i ≤ 2000 m

2
. 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
. 

·En altres casos, si la 
superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    474 
Comerç detall 

equips per a les 
TIC  

Aquest grup comprèn: 

- El comerç al detall d'equips que utilitzen 
tecnologies de la informació i les comunicacions 
(TIC), com ara ordinadors, perifèrics i electrònica 
de consum, en establiments especialitzats. 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
.  

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 2000 m

2
. 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
 

·En altres casos, si la 
superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    475 
Comerç detall 
altres articles 

d'ús domèstic  

Aquest grup comprèn: 
- El comerç al detall d'articles d'ús domèstic com 
ara tèxtils, ferreteria, catifes, aparells elèctrics o 

mobles, en establiments especialitzats. 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 2000 m

2
. 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
.  

·En altres casos, si la 

superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    476 
Comerç detall 

articles culturals 
i recreatius  

Aquest grup comprèn: 

- La venda al detall en establiments especialitzats 
d'articles culturals i recreatius com ara llibres, 
periòdics, enregistraments musicals i de vídeo, 
equip esportiu, i jocs i joguines. 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 2000 m

2
. 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
  

·En altres casos, si la 
superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4721
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4722
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4723
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4724
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4724
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4725
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4726
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=4729
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    477 
Comerç detall 
altres articles en 

establiments  

Aquest grup comprèn: 
- La venda en establiments especialitzats d'un 
determinat grup de productes no classif icats en 
altres apartats, com ara peces de vestir, calçat i 

articles de cuir, productes farmacèutics, articles 
mèdics, rellotges, records, articles de neteja, 
armes, f lors, animals de companyia i altres 
productes. 

 
Aquest grup comprèn també: 
- El comerç al detall d'article de segona mà, en 

establiments especialitzats. 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 

qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2 

 i ≤ 2000 m
2
. 

·En establiments situats sota 

edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
 

·En altres casos, si la 
superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    479 
Comerç detall 
fora 

d'establiments  

Aquest grup comprèn: 
- El comerç al detall realitzat per 
correspondència, per Internet, a domicili, en 

màquines expenedores i similars. 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
.  

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
i ≤ 2000 m

2
. 

·En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús i de 

superfície construïda > 750 m
2
  

·En altres casos, si la 

superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

 H Transport i emmagatzematge  

  49 
Transport 
terrestre, 

transport per 
canonades 

Aquesta divisió comprèn: 
- El transport de passatgers i mercaderies per carretera i ferrocarril, així com el transport de mercaderies per canonades. 
- El transport de passatgers per ferrocarril mitjançant la utilització de material rodant ferroviari per xarxes de vies principals, desplegades per una àmplia àrea geogràfica o que cobreix 
una distància curta en un via fèrria local. 

 
Aquesta divisió no comprèn: 
- Les activitats relacionades amb el transport per ferrocarril, com desviacions i maniobres (vegeu 5221). 
- L'explotació de la infraestructura ferroviària (vegeu 5221). 

    494 
Transport 
mercaderies per 

carretera i 
mudances  

Aquest grup comprèn: 
- Les activitats de transport terrestre de 
mercaderies, excepte el transport per ferrocarril. 

Si s'aplica a empreses de transport o 
transportistes professionals amb un 
màxim de 2 vehicles i sense 
magatzem regulador. 

En el cas de naus d'empreses de 
camions o furgonetes de logística, 
campes d'aparcament de vehicles, 
etc. sempre que l'aparcament de 

vehicles no es trobi situat en una 
segona o més plantes sota rasant, o 
bé si es troba situat sota un edif ici, 
ha de tenir una superfície construïda 

≤ 750 m
2
, o bé, en qualsevol altre 

cas, ha de tenir una superfície 

construïda > 500 m
2
 i ≤ 2.000 m

2
. 

Sempre que l'aparcament de 
vehicles es trobi situat en una 
segona o més plantes sota 

rasant, o bé si es troba situat 
sota un edif ici i té una 

superfície construïda > 750 m
2
, 

o bé, en qualsevol altre cas, si 

la superfície construïda > 2.000 

m
2
. 

Si passa de 2 vehicles 
i no entra dins dels 
supòsits de la L3/10 es 
tramita per 

Comunicació Prèvia. 
Si passa de 2 vehicles 
i entra dins dels 
supòsits de la L3/10: 

informe previ 
d'incendis i CP 
posterior.     

  52 

Emmagatzema
tge i activitats 

afins al 

Aquesta divisió comprèn: 
- L'emmagatzematge i les activitats complementàries al transport, com ara l'explotació de la infraestructura de transport (ports, túnels, ponts i similars), les activitats de les agències de 
transport i la manipulació de mercaderies. 
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    5221 

Activitats afins 
al transport 
terrestre 

Aquesta classe comprèn: 

- Les activitats relacionades amb el transport 
terrestre de passatgers, animals o mercaderies: 
  o L'explotació de serveis de terminals, com ara 
estacions de ferrocarril i d'autobusos i estacions 

per a operacions de càrrega.  
  o L'explotació d'infraestructura ferroviària. 
  o L'explotació de carreteres, ponts, túnels i 

similars, de peatge. 
  o L'explotació d'estacionaments o garatges per 
a vehicles, inclosos els de bicicletes. 
  o L'emmagatzematge hivernal de caravanes. 

  o Els desviaments i maniobres. 
  o El remolc i assistència en carretera. 
Aquesta classe comprèn també: 
- La liqüefacció de gas per transportar-lo. 

Aquesta classe no comprèn: 
- La manipulació de mercaderies (vegeu 5224). 

  

En el cas de l'explotació 

d'estacionaments o garatges per a 
vehicles, sempre que l'aparcament 
de vehicles no es trobi situat en una 
segona o més plantes sota rasant, o 

bé si es troba situat sota un edif ici, 
ha de tenir una superfície construïda 

≤ 750 m
2
, o bé, en qualsevol altre 

cas, ha de tenir una superfície 

construïda > 500 m
2
 i ≤ 2.000 m

2
. 

En el cas de l'explotació 
d'estacionaments o garatges per a 
vehicles, si es troba situat sota un 
edifici  i té una superfície 
construïda > 750 m2, o bé, en 
qualsevol altre cas, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Àrees d'estacionament per al 
transport de mercaderies 
perilloses per carretera i 
ferrocarril. 
  

  

  53 
Activitats 

postals i de 
correus 

Aquesta divisió comprèn: 

- La recollida, el transport i el lliurament de 
correspondència i paquets. 
- Els serveis de missatgeria. 

      

  

    531 

Activitats 
postals 
nacionals  

Comprèn les activitats de: 
 

5310 Activitats postals nacionals 

Si es consideren establiments 

comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
. 

Si es consideren establiments 

comercials: 
En establiments situats sota edif icis 
de qualsevol ús amb una superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i  ≤ 2000 m

2
. 

Si es consideren establiments 

comercials: 
En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús 

superfície construïda > 750 m
2
  

o si la superfície construïda > 

2000 m
2
. 

  

    532 

Altres activitats 
postals i de 
correus  

Comprèn les activitats de: 
 
5320 Altres activitats postals i de correus 

Si es consideren establiments 
comercials i la superfície construïda 

≤ 120 m
2
. 

Si es consideren establiments 
comercials: 

En establiments situats sota edif icis 
de qualsevol ús amb una superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i  ≤ 2000 m

2
. 

Si es consideren establiments 
comercials: 

En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús 

superfície construïda > 750 m
2
 

o si la superfície construïda > 

2000 m
2
. 

  

 I  Hostaleria  

  55  

Servei 

Aquesta divisió comprèn: 

- La provisió d'allotjament, mitjançant pagament, per a estades curtes a turistes i viatgers. 
- La provisió d'allotjament, mitjançant pagament, per a estudiants, treballadors i similars. 

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5310
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5320
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d'allotjament Nota: aquestes unitats només poden oferir allotjament, o, a més de l'allotjament, menjars i serveis recreatius. 
Aquesta divisió no comprèn: 

- Les activitats relacionades amb la provisió de residències principals per a estades llargues, com ara en apartaments, que poden llogar-se per mesos o anys (vegeu L).  

    551 

Hotels i 
allotjaments 
similars 

Comprèn les activitats de:   

5510 Hotels i allotjaments similars 
 

 

  
Si el nombre de places disponibles ≤ 
20. 

Si el nombre de places > 20. (***) 

    552 

Allotjaments 
turístics i altres 
de curta durada 

Comprèn les activitats de: 
5520 Allotjaments turístics i altres de curta 

durada 

Aplicable als establiments de turisme 
rural i als habitatges d'ús turístic i, en 
general, a tota modalitat d'allotjament 

turístic que es pugui dur a terme en 
edif icis o establiments amb ús 
característic residencial d'habitatge. 

Si el nombre de places disponibles < 

20. 
Si el nombre de places ≥ 20. 

Si disposen de 

l'informe emès pel 
tècnic competent per a 
obtenir la cèdula 
d'habitabilitat, aquest 

pot esdevenir el 
certif icat tècnic 
necessari en aquestes 

instal·lacions. 

  56 
 Serveis de 
menjar i 

begudes 

Aquesta divisió comprèn: 
- Les activitats de venda de menjars i begudes aptes per al consum immediat, bé en restaurants tradicionals, autoserveis o de menjar per emportar-se'n, en llocs permanents o 
temporals amb o sense places per a seure. El més important és que ofereixin menjars aptes per al consum immediat i no el tipus d'instal·lació que presta aquest servei. 
Aquesta divisió no comprèn: 

- La producció de menjars no aptes per al consum immediat o de productes alimentaris preparats per a menjar (vegeu 10 i 11). 
- La venda de productes alimentaris que no siguin de producció pròpia i no constitueixin un menjar o de menjars no aptes per al consum immediat (vegeu G). 

    561 
Restaurants i 

establiments de 
menjar 

Comprèn les activitats de: 

5610 Restaurants i establiments de menjars 
 

  Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
  i 

l'aforament ≤ 500 persones. 

Si la superfície construïda > 500 
m²  o amb un aforament de més 
de 500 persones Vegeu columna 
“Observacions” 

Cal recordar que estan 
subjectes a règim de 
Llicència les activitats 
regulades per la 
normativa sobre 
espectacles públics i 
activitats recreatives de 
restaurants, bar, 
restaurant bar i saló de 
banquets si la superfície 
construïda és > 500 m2 o 
amb un aforament de 
més de 500 o persones. 
El control preventiu en 
matèria d’incendis sobre 
aquestes activitats 
s’integrarà en el tràmit 
de llicència corresponent 
Vegeu nota 
interpretativa de la 
Subdirecció General 
d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives 

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5510
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5520
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5520
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5610
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/espectacles/establiments_oberts_al_public/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/espectacles/establiments_oberts_al_public/
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    562 
Provisió de 
menjars 

preparats 

Aquest grup comprèn: 
- Les activitats de provisió de menjars preparats 

per a celebracions o durant un període 
determinat. 
- L'explotació de concessions del servei de 
restauració en instal·lacions com les esportives o 

similars.  

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

També han de complir les condicions 
següents: a) No disposar de cuina o 
obrador ni tenir espai per a la 
consumició. b) S'ha de tractar d'un 

comerç de venda de menjars 
preparats i no d'un establiment de 
preparació i/o consumició de menjars 

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2 i ≤ 750 m

2
. En 

altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i  ≤ 2000 m

2
. 

En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús si la 

superfície construïda > 750 m
2
 

o si la superfície construïda > 

2000 m
2
. 

Si es disposa de cuina 
o obrador, o es 
disposa d'espai per a 
la consumició, s'han 

d'aplicar les condicions 
establertes per a 
l'epígraf 561, dedicat a 
restaurants i 

establiments de 
menjar.  

    563 
Establiments de 

begudes  

Comprèn les activitats de: 
5630 Establiments de begudes  
Aquesta classe comprèn: 

- Les activitats de venda de begudes per al 
consum, normalment en el local, amb la 
possibilitat d'algun tipus d'entreteniment, 
efectuades en establiments com ara: 

  o Bars. 
  o Tabernes. 
  o Salons bar. 
  o Discoteques (on l'activitat predominant és 

servir begudes). 
  o Cerveseries. 
  o Cafès. 

  o Bars de sucs de fruites. 
  o Venedors ambulants de begudes. 
Aquesta classe no comprèn: 
- La revenda de begudes preparades envasades 

(vegeu 47). 
- La venda al detall de begudes mitjançant 
màquines expenedores (vegeu 4799). 
- L'explotació de discoteques i sales de ball en 

les quals no es serveixin begudes (vegeu 9329). 

  Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
 i 

amb un aforament ≤ 500 persones 

Si la superfície construïda > 500 
m²  o amb un aforament de més 
de 500 persones. Vegeu columna 
“Observacions” 

Cal recordar que estan 
subjectes a règim de 
Llicència les activitats 
regulades per la 
normativa sobre 
espectacles públics i 
activitats recreatives de 
Bar musical,  Restaurant 
musical, Discoteca, Sala 
de ball, Sala de festes 
amb espectacle, Sala de 
concert, Discoteques de 
joventut, karaoke, Sales 
de festes amb 
espectacles d'infància i 
joventut i Cafè teatre i 
cafè concert,  si la 
superfície construïda  és 
de > 500 m²  o amb un 
aforament de més de 
500 persones. El control 
preventiu en matèria 

d’incendis sobre 
aquestes activitats 
s’integrarà en el tràmit 
de llicència corresponent  
Vegeu nota 
interpretativa de la 
Subdirecció General 
d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives 

J Informació i comunicacions  

Se n'han d'excloure 
les activitats 
considerades 
industrials: es limita a 

les administratives i 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/espectacles/establiments_oberts_al_public/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/espectacles/establiments_oberts_al_public/
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professionals. 

  58  

Edició  

Aquesta divisió comprèn: 

- L'edició de llibres, fullets i publicacions similars, inclosa l'edició de diccionaris i enciclopèdies. 
- L'edició de periòdics, revistes i altres publicacions periòdiques. 
- L'edició d'atles, mapes i plànols. 
- L'edició de directoris i llistes de correu. 

- L'edició de programes informàtics. 
Nota: l'edició inclou l'adquisició dels drets d'autor dels continguts (productes d'informació) i el fet de posar-los a disposició del públic, en general, mitjançant la participació (encàrrec) en 
la reproducció i distribució d'aquests continguts en diversos formats. Aquesta divisió inclou tots els formats d'edició possibles (imprès, electrònic, d'àudio, Internet, en productes 

multimèdia com ara llibres de consulta en CD-ROM o altres suports similars), excepte la de pel·lícules de cel·luloide. 
Aquesta divisió no comprèn: 
- L'edició de pel·lícules de cel·luloide, cintes de vídeo i pel·lícules en DVD o suports similars (vegeu 59). 
- La producció de còpies mestres per a discos o material d'àudio (vegeu 59). 

- La impressió (vegeu 1811 i 1812). 
- La reproducció massiva de suports enregistrats (vegeu 1820). 

    581 
Edició llibres, 

periòdics i altres 
activitats 
d'edició  

Aquest grup comprèn: 
- L'edició de llibres, periòdics, revistes i altres 
publicacions periòdiques. 

- L'edició de directoris i llistes de correu. 
- Altres activitats d'edició com ara l'edició de 
fotografies, gravats, postals, felicitacions, horaris, 

cartells i reproduccions de làmines d'obres d'art. 
Nota: aquestes obres es caracteritzen per la 
creativitat intel·lectual que requereix el seu 
desenvolupament i acostumen a estar protegides 

pels drets d'autor. 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. Si la superfície construïda > 120 m

2
.   

Les impremtes estan 
incloses a l’epígraf 
181, i per tant no els hi 

és d'aplicació el règim 
de DR i CP.  

    582 
Edició 
programes 

informàtics  

Comprèn les activitats de: 
5821 Edició videojocs 
5829 Edició programes informàtics, exc. 

videojocs 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.     

  59 
Cinema i 

vídeo; 
enregistramen
t de so 

Aquesta divisió comprèn: 
- La producció de pel·lícules, siguin o no de f icció, mitjançant la utilització de pel·lícula de cel·luloide, cinta de vídeo o DVD, per a la projecció directa en sales de projecció o per a la 
transmissió per televisió. 

- Les activitats auxiliars, com ara l'edició, el muntatge, el doblatge de pel·lícules i similars. 
- La distribució de pel·lícules de cel·luloide i altres produccions cinematogràfiques a altres indústries, però no al públic en general. 
- La projecció de pel·lícules en sales cinematogràfiques. 
- La compra i venda dels drets de distribució de pel·lícules i altres produccions cinematogràfiques. 

 
Aquesta divisió comprèn també: 
- Les activitats d'enregistrament de so, és a dir, la producció d'enregistraments sonors originals, la sortida al mercat, la promoció i distribució d'aquests enregistraments. 
- Les activitats d'edició musical, així com els serveis d'estudis i altres llocs d'enregistrament de so. 

    591 

Activitats de 
cinema, vídeo i 

Aquest grup comprèn: 
- La producció de pel·lícules, siguin o no de 

f icció, mitjançant la utilització de pel·lícula de 
Si la superfície construïda ≤ 500 m

2
.  Si la superfície construïda > 500 m

2
. 

Si es fa qualsevol tipus d’obres 
en els establiments destinats a 
espectacles públics 

Vegeu nota 
interpretativa de la 

Subdirecció General 

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5821
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5829
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5829
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/espectacles/establiments_oberts_al_public/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/espectacles/establiments_oberts_al_public/
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programes 
televisió  

cel·luloide, cinta de vídeo o DVD, per a la 
projecció directa en sales de projecció o per a la 
transmissió per televisió. 
- Les activitats auxiliars, com ara l'edició, el 

muntatge, el doblatge de pel·lícules i similars. 
- La distribució de pel·lícules de cel·luloide i 
altres produccions cinematogràfiques a altres 
indústries, però no al públic en general. 

- La projecció de pel·lícules en sales 
cinematogràfiques. 
- La compra i venda dels drets de distribució de 

pel·lícules i altres produccions 
cinematogràfiques. 

cinematogràfics, tant si el règim 
d’intervenció és la declaració 
responsable com a la comunicació 
prèvia. 

d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives 

Als establiments públics 
destinats a activitats 
d’espectacles teatrals, 
d’audició i musicals es 
continuarà aplicant la 
Llei 11/2009, 

d’espectacles 

    592 
Activitats 

d'enregistrament 
de so i edició 
musical  

Comprèn les activitats de: 
5920 Activitats d'enregistrament de so i edició 
musical 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.  

Si es fan 

enregistraments en 
directe, s’inclou en les 
activitats d’espectacles  
(CCAE 900). 

  62 
 Serveis de 

tecnologies de 
la informació  

Aquesta divisió comprèn: 
- L'oferta de coneixements tècnics especialitzats, com ara l'escriptura, modif icació, comprovació i serveis d'assistència dels programes informàtics. 

- La planif icació i disseny dels sistemes informàtics que integren els equips informàtics, els programes informàtics i les tecnologies de comunicació. 
- La gestió i explotació in situ dels sistemes informàtics dels clients i/o dels serveis de tractament de dades. 
- Altres activitats professionals i tècniques relacionades amb la informàtica. 

    620 

Serveis de 
tecnologies de la 
informació  

Comprèn les activitats de: 

6201 Activitats de programació informàtica 
6202 Consultoria sobre les tecnologies de la 
informació 
6203 Gestió d'instal·lacions informàtiques 

6209 Altres serveis de tecnologies de la 
informació 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

  63 
Serveis 

d'informació 

Aquesta divisió comprèn: 
- Les activitats de portals de recerca web. 

- Les activitats de processament i allotjament de dades (hostatge), així com altres activitats que tenen com a principal f inalitat oferir informació.  

    631 
Processament 

de dades i 
hostatge; portals 
web  

Aquest grup comprèn: 

- Les activitats d'oferta d'infraestructura per als 
serveis d'allotjament (hostatge) i processament 
de dades i altres activitats relacionades, així com 
la provisió de serveis de cerca i altres portals per 

a Internet. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=5920
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6201
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6202
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6202
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6203
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6209
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6209
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=631
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    639 
Altres serveis 
d'informació  

Aquest grup comprèn: 
- Les activitats de les agències de notícies i altres 
activitats dedicades a prestar serveis 
d'informació. 

 
Aquest grup no comprèn: 
- Les activitats de biblioteques (vegeu 9105). 

- Les activitats d'arxius (vegeu 9106). 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
.  Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

 L Activitats immobiliàries   
  68 

 Activitats 

immobiliàries  
 

    681 
Compravenda 

béns 
immobiliaris per 
compte propi  

Comprèn les activitats de: 
6810 Compravenda béns immobiliaris per 

compte propi 
Si la superfície construïda ≤ 500 m

2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

    682 
Lloguer béns 
immobiliaris per 

compte propi  

Comprèn les activitats de: 
6820 Lloguer béns immobiliaris per compte propi Si la superfície construïda ≤ 500 m

2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

    683 
Activitats 

immobiliàries 
per compte 
d'altri  

Comprèn les activitats de: 
6831 Agents de la propietat immobiliària 
6832 Gestió i administració de propietat 
immobiliària 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
.  Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

M Activitats professionals, científiques i tècniques  

 

En resten exemptes si 
es desenvolupen en 
l'habitatge particular. 

  69 
Activitats 

jurídiques i de 
comptabilitat 

Aquesta divisió comprèn: 
- El serveis de representació jurídica dels interessos d'una part contra l'altra, exercida o supervisada, per lletrats que pertanyen al Col·legi d'Advocats, davant o no dels tribunals o 
altres òrgans judicials, com ara l'assessorament i la representació en procediments judicials relatius al dret civil, penal, laboral i mercantil. 

Aquesta divisió comprèn també: 
- L'assessorament i la preparació de documents jurídics com ara estatuts socials, escriptures de constitució i altres documents  similars relacionats amb la constitució de societats, el 
registre de patents i drets d'autor, preparació d'escriptures, testaments, f ideïcomisos. 

- Els serveis de fedataris públics com ara notaris i registradors. 

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=639
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6810
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6810
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6820
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6831
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6832
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6832
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- Els serveis d'àrbitres i mediadors. 
- Els serveis de comptabilitat i tenidoria de llibres, l'auditoria de documents comptables, el disseny de sistemes comptables i la preparació de balanços. 
- Els serveis de subhastes públiques exercides pels jutjats. 

    691 

Activitats 
jurídiques  

Comprèn les activitats de: 
6910 Activitats jurídiques Si la superfície construïda ≤ 500 m

2
.  Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

    692 

Activitats 
comptables, 
auditoria i 

assessoria fiscal  

Comprèn les activitats de: 
6920 Activitats comptables, auditoria i assessoria 

f iscal 
Si la superfície construïda ≤ 500 m

2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

  70 
Activitats de 
seus centrals i 

consultoria 
empresarial 

Aquesta divisió comprèn: 
- Els serveis d'assessorament, orientació i assistència prestats a les empreses i altres organitzacions en matèria d'administració com ara la planif icació estratègica o organitzativa, la 
planif icació f inancera i pressupostària, els objectius i polítiques de màrqueting, les polítiques, pràctiques i planif icació de recursos humans, els plans de producció i la planif icació de 
control. 

 
Aquesta divisió comprèn també: 

- La supervisió i gestió d'altres unitats de la mateixa empresa, és a dir, les activitats de les seus centrals.  

 

    701 
Activitats de 
seus centrals  

Comprèn les activitats de: 
7010 Activitats de seus centrals Si la superfície construïda ≤ 500 m

2
.  Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

    702 
Activitats de 
consultoria de 

gestió 
empresarial  

Comprèn les activitats de: 

7021 Relacions públiques i comunicació 
7022 Altres activitats de consultoria de gestió 
empresarial 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
.  Si la superfície construïda > 500 m

2
.     

  71 
Serveis 

tècnics 
d'arquitectura 

i enginyeria 

Aquesta divisió comprèn: 

- La prestació de serveis d'arquitectura, enginyeria, plans de construcció, inspecció d'edif icis, topografia i cartografia. 
 
Aquesta divisió comprèn també: 
- Els serveis que realitzen assajos físics, químics i d'altres analítics. 

    711 
Serveis tècnics 
d'arquitectura i 

enginyeria  

Aquest grup comprèn: 
- La prestació de serveis d'arquitectura, 
enginyeria, plans de construcció, inspecció 

d'edif icis, topografia i cartografia. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.     

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=691
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6920
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=6920
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7010
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7021
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7022
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7022
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    712 
Anàlisis i 
assajos tècnics  

Aquesta classe comprèn: 
- La realització d'assajos físics, químics i altres 
assajos analítics amb tot tipus de materials i 
productes, per exemple: 

  o Les proves acústiques i de vibració. 
  o Les proves de composició i puresa dels 
minerals. 
  o Les anàlisis en el camp de l'alimentació, 

incloses les anàlisis veterinàries i el control 
relacionat amb la producció alimentària. 
  o Les proves relatives a les característiques 

físiques i propietats dels materials, com ara la 
resistència, el gruix, la durabilitat, la radioactivitat 
i similars. 
  o Les proves de qualif icació i f iabilitat. 

  o Les proves de rendiment de maquinària 
completa: motors, automòbils, equips electrònics 
i similars. 
  o Les proves radiogràfiques de soldadura i 

peces d'unió. 
  o Les anàlisis de fallides. 
  o Les proves i mesures dels indicadors 
mediambientals, contaminació de l'aire i de 

l'aigua i similars. 
- L'homologació de productes, inclosos els béns 
de consum, vehicles motoritzats, aeronaus, 

contenidors pressuritzats, plantes nuclears i 
similars. 
- La inspecció tècnica de vehicles (ITV) (control 
periòdic dels vehicles de motor segons la 

legislació vigent en seguretat vial). 
- Les proves amb models a escala o simuladors 
d'aeronaus, embarcacions, preses i similars. 
- L'explotació de laboratoris policíacs. 

 
Aquesta classe no comprèn: 
- Les activitats de certif icació d'obres (vegeu 
7490). 

- Els assajos amb animals (vegeu 7500). 
- La diagnosi per la imatge, els assajos i les 
anàlisis de mostres mèdiques i dentals (vegeu 
86). 

Si la superfície construïda ≤ 50 m
2
 

(excloent-ne despatxos, magatzems i 
altres àrees auxiliars i sempre que la 
superfície construïda dels despatxos, 
magatzems i altres àrees auxiliars 

sigui  ≤ 500 m
2
). 

 Si la superfície construïda ≤ 50 m
2
 

 (excloent-ne despatxos, magatzems 
i altres àrees auxiliars i sempre que 
la superfície construïda dels 
despatxos, magatzems i altres àrees 

auxiliars sigui  > 500 m
2
) 

 

En aquest epígraf 
s’exclouen els 

laboratoris 
d'investigació, químics o 
biològics previstos a la 
LPCAA (punt 12.23 dels 

Annexos II i III), que 
s’hauran de regular 
segons el procediment 
previst en aquesta 

norma: f ins a 75 m
2
 

comunicació ambiental, 

més de 75 m
2
 llicència 

ambiental.  
  
Dels laboratoris inclosos, 

si la superfície 

construïda > 50 m
2
 es 

consideren establiments 
industrials (entre 50 i 

75m2 Comunicació 
ambiental i més de 
75m2 Llicència 

ambiental). 
  
  

  73 
Publicitat i 
estudis de 

mercat 

Aquesta divisió comprèn: 
- La creació de campanyes publicitàries i la col·locació d'anuncis en publicacions periòdiques, diaris, ràdio, televisió i altres mitjans, així com el disseny d'estructures i llocs d'exposició.  
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    731 Publicitat  Comprèn les activitats de: 
7311 Agències de publicitat 
7312 Serveis de representació de mitjans de 
comunicació 

Si la superfície construïda ≤ 500 m2  Si la superfície construïda > 500 m
2
   

  

    732 

Estudis de 
mercat i 
enquestes 

d'opinió pública  

Aquesta classe comprèn: 

- Els estudis sobre les possibilitats de 
comercialització, l'acceptació i el grau de difusió 
dels productes (béns i serveis) i sobre els hàbits 

de compra dels consumidors, a f i de promoure 
les vendes i desenvolupar nous productes (béns i 
serveis), incloses les anàlisis estadístiques dels 
resultats. 

- Les enquestes d'opinió pública sobre qüestions 
polítiques, econòmiques i socials, i també les 
anàlisis estadístiques que s'hi relacionen. 

Si la superf ície construïda ≤ 500 m2  Si la superfície construïda > 500 m
2
   

  

 74 

 Altres 
activitats 
professionals i 

tècniques 

Aquesta divisió comprèn: 
- La prestació de serveis professionals, científics i tècnics, excepte les activitats jurídiques i comptables, les relacions amb l'arquitectura i l'enginyeria, les anàlisis i els 
assajos tècnics, les relacionades amb l'assessorament sobre direcció i gestió empresarial, les dedicades a la recerca i desenvolupament i les publicitàries. 

- Els autors dels manuals tècnics i als materials de contingut tècnic. 
  

 

    741 
Activitats de 

disseny 
especialitzat  

Comprèn les activitats de: 

7410 Activitats de disseny especialitzat 
Si la superfície construïda ≤ 500 m2  Si la superfície construïda > 500 m

2
   

  

    742 
Activitats de 

fotografia  

Comprèn les activitats de: 
7420 Activitats de fotografia 

Si la superfície construïda ≤ 120 m2  Si la superfície construïda > 120 m
2
   

  

    743 
Activitats de 

traducció i 
d'interpretació  

Comprèn les activitats de: 

7430 Activitats de traducció i d'interpretació 
Si la superfície construïda ≤ 500 m2  Si la superfície construïda > 500 m

2
   

  

    749 
Altres activitats 

professionals i 
tècniques no 
classificades en 

altres apartats 
(ncaa)  

Comprèn les activitats de: 
7490 Altres activitats professionals i tècniques 

ncaa 

Si la superfície construïda ≤ 500 m2  Si la superfície construïda > 500 m
2
   

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7311
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7312
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7312
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7410
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7420
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7430
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7490
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7490
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N  Activitats administratives i serveis auxiliars 

  77 

Activitats 
lloguer 

Aquesta divisió comprèn: 

- El lloguer o l'arrendament f inancer de béns tangibles i béns intangibles no f inancers, inclou una àmplia varietat de béns tangibles com ara els automòbils, els ordinadors, els béns de 
consum i els equips i maquinària industrial, realitzat amb els clients a canvi d'un pagament periòdic en concepte de lloguer o arrendament f inancer. Es subdivideix en: 
  o El lloguer de vehicles de motor. 
  o El lloguer d'equips esportius i recreatius, i equips personals i domèstics. 

  o El lloguer d'altres equips i màquines similars que solen utilitzar-se per a les operacions comercials, inclosos altres equips per al transport. 
  o La cessió d'actius intangibles no f inancers. 
 

Nota: en aquesta divisió s'inclou només la prestació d'arrendaments f inancers operatius. 
 
Aquesta divisió comprèn també: 
- El permís d'utilització de béns com ara patents, marques comercials, noms de marca i acords de franquícia per als quals es fa un pagament al titular del bé, un cànon o una quota de 

llicència. 
 
Aquesta divisió no comprèn: 
- L'arrendament f inancer (vegeu 6491). 

- El lloguer de propietats immobiliàries (vegeu L). 
- El lloguer d'equips amb operari, per exemple d'equips de construcció (vegeu F) o d'equips de transport (vegeu H). 

    771 
Lloguer vehicles 

de motor  
Comprèn les activitats de: 
 
7711 Lloguer automòbils i vehicles de motor 
lleugers 

7712 Lloguer camions 

Si només es disposa de zones d'ús 
administratiu, quan la superfície 

construïda ≤ 500 m
2
. Sense zona 

d'aparcament de vehicles  

Si només es disposa de zones d'ús 
administratiu, quan la superfície 

construïda > 500 m
2
. Si disposen 

d'aparcament de vehicles, 
l'aparcament de vehicles no es pot 
trobar situat en una segona o més 

plantes sota rasant, o bé si es troba 
situat sota un edif ici, ha de tenir una 
superfície construïda ≤ 750 m2, o bé, 
en qualsevol altre cas, ha de tenir 

una superfície construïda > 500 m
2
  i 

≤ 2.000 m
2
. 

Si es disposa d'aparcament de 
vehicles, sempre que aquest 
es trobi situat en una segona o 

més plantes sota rasant, o bé 
si es troba situat sota un edif ici 
i tingui una superfície 

construïda  > 750 m
2
. o bé, en 

qualsevol altre cas, quan tingui 
una superfície construïda > 

2.000 m
2
. 

  

    772 

Lloguer efectes 
personals i 
efectes 
domèstics  

Aquest grup comprèn: 
- El lloguer d'articles d'ús personal i domèstic, 

així com el lloguer d'equips esportius i recreatius, 
i de cintes de vídeo. Aquestes activitats solen 
comprendre el lloguer a curt termini de 
mercaderies, encara que en alguns casos poden 

arrendar-se per períodes de temps més llargs. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

    773 
Lloguer 
maquinària, 

equips i béns 

Comprèn les activitats de: 
7731 Lloguer maquinària i equips agraris 
7732 Lloguer maquinària construcció i enginyeria 

civil 
7733 Lloguer equips d'oficina, inclosos els 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7711
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7711
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7712
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7731
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7732
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7732
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7733
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tangibles  ordinadors 
7734 Lloguer mitjans de navegació 
7735 Lloguer mitjans de transport aeri 
7739 Lloguer altra maquinària, equips i béns 

tangibles ncaa 

    774 
Arrendament 
propietat 

intel·lectual, exc. 
drets autor  

Comprèn les activitats de: 

7740 Arrendament propietat intel·lectual, 
exc.drets autor 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

  78 
Activitats 

relacionades 
amb 
l'ocupació 

Nota: inclou els serveis dedicats a informar sobre les ofertes d'ocupació disponibles i a seleccionar o col·locar als candidats a una ocupació, sempre que no siguin empleats de les 
agències de col·locació, i a dotar de treballadors les empreses dels clients per completar-ne les plantilles, i els serveis de dotació de personal i prestació de serveis de gestió de 
recursos humans per compte d'altri. 

 
Aquesta divisió comprèn: 
- Les activitats de recerca i col·locació de personal. 
- Les agències de contractació d'actors de teatre. 

- Les activitats de les agències de càsting teatral. 
 
Aquesta divisió no comprèn: 

- Les activitats dels agents personals o agències, teatrals i artístics (vegeu 74.90).  

    781 
Activitats de les 
agències de 

col·locació  

Comprèn les activitats de: 
7810 Activitats de les agències de col·locació Si la superfície construïda ≤ 500 m

2
.   Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

 782 
Activitats de les 
empreses de 

treball temporal 
Aquesta classe comprèn: 
- Les activitats de dotació de treballadors a 
les empreses dels clients per períodes de 
temps limitats per tal de completar-ne les 
plantilles, sempre que siguin empleats de 
l'empresa de treball temporal. Les unitats 
classificades en aquest apartat no 
s'encarreguen de la supervisió d'aquests 
empleats en els centres de treball dels 
clients. 

Si la superf ície construïda ≤ 500 m2. Si la superfície construïda > 500 m
2
  

Activitats de les 
empreses de treball 
temporal. Les activitats 

de dotació de 
treballadors a les 
empreses dels clients 
per períodes de temps 

limitats per tal de 
completar-ne les 
plantilles, sempre que 
siguin empleats de 

l'empresa de treball 
temporal. Les unitats 
classif icades en 
aquest apartat no 

s'encarreguen de la 
supervisió d'aquests 
empleats en els 

centres de treball dels 
clients. 

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7733
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7734
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7735
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7739
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7739
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7740
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7740
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7810
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    783 
Altres tipus de 
provisió de 

recursos 
humans  

Comprèn les activitats de: 
7830 Altres tipus de provisió de recursos humans Si la superfície construïda ≤ 500 m

2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

  82 
  

Activitats 
administrative

s oficina i 
auxiliars  

Aquesta divisió comprèn: 
- La prestació de serveis administratius corrents 

d'oficina, així com activitats de suport 
empresarial a les funcions corrents i rutinàries 
per compte d'altri. 
Aquesta divisió comprèn també: 

- Les activitats de serveis complementaris que 
solen prestar-se a les empreses i que no estan 
classif icats en altres apartats. 

En resten exemptes si es 

desenvolupen en l'habitatge 
particular. 

    

  

    

821 
Activitats 

administratives i 
auxiliars oficina  

Aquest grup comprèn: 

- La prestació de serveis administratius corrents 
d'oficina com ara la recepció, la planif icació 
f inancera, la facturació, l'arxiu, la distribució de 
personal i f ísica, i la logística per compte d'altri. 

Aquest grup comprèn també: 
- Les activitats de suport empresarial per compte 
d'altri per a funcions corrents i rutinàries de les 
que solen fer-se càrrec les pròpies empreses i 

organitzacions. 
 
Nota: les unitats classif icades en aquest grup no 
ofereixen dotació de personal per a la realització 

de totes les operacions d'una empresa. Les 
unitats que intervenen en un aspecte concret 
d'aquestes activitats estan classificades segons 

aquesta activitat. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
.   Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

    

822 

Activitats de 
centres 
d'atenció 

telefònica  

Aquesta classe comprèn: 
- Els centres de recepció de trucades, resposta a 
les trucades dels clients amb operadors 
mitjançant distribució automàtica de trucades, 

integració d'ordinador i telèfon, sistemes de 
resposta vocal interactiva o mètodes similars per 
a la formulació de comandes, el subministrament 
d'informació sobre productes, ocupar-se de les 

sol·licituds d'assistència dels clients o atendre'n 
les reclamacions. 
- Els centres d'emissió de trucades que utilitzen 
mètodes similars relacionades amb activitats de 

venda, promoció i comercialització dirigides als 
clients per tal de realitzar estudis de mercat o 
enquestes d'opinió pública i activitats similars 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
.  Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=7830
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823 
Organització 

convencions i 
fires de mostres  

Aquesta classe comprèn: 
- L'organització, promoció i gestió 
d'esdeveniments com ara f ires empresarials i 
comercials, convencions, conferències i reunions, 

incloguin o no la gestió i la dotació de personal 
per a que realitzi les funcions pertinents en les 
instal·lacions en les quals tingui lloc 
l'esdeveniment. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

    

829 

Altres activitats 
de suport a les 
empreses  

Aquest grup comprèn: 
- Les activitats de les empreses especialitzades 
en la gestió de cobrament de factures i la 

informació pel que fa a la solvència o pràctiques 
comercials de particulars i empreses. 
- Altres activitats complementàries que solen 

facilitar-se a les empreses no classif icades en 
altres apartats. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

 R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment  

  91 
Activitats 

biblioteques, 
arxius i 

museus 

Aquesta divisió comprèn: 
- Les activitats de biblioteques i arxius. 

- Les activitats de museus de tot tipus. 
- La gestió de jardins botànics i zoològics. 
- L'explotació de llocs històrics. 
- Les activitats de parcs nacionals. 

- La conservació i l'exhibició d'objectes, emplaçaments i meravelles naturals d'interès històric, cultural o educatiu, com ara llocs considerats patrimoni de la humanitat. 
Aquesta divisió no comprèn: 
- Les activitats esportives, d'oci i recreatives, com ara l'explotació de platges de bany i parcs recreatius (vegeu 93). 

    910 
Activitats 
biblioteques, 

arxius i museus  

Comprèn les activitats de: 
9102 Activitats museus 

9103 Gestió llocs i edif icis històrics 
9104 Activitats jardins botànics, zoològics i 
reserves naturals 

9105 Activitats biblioteques 
9106 Activitats arxius 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Si la superfície construïda > 120 m
2
 i 

≤  500 m
2
. 

Si la superfície construïda > 

500 m
2
 o amb un aforament de 

més de 500 persones. 

  

  93 
 Activitats 

esportives, 
recreatives i 
entreteniment  

Aquesta divisió comprèn: 
- La provisió d'activitats recreatives, d'entreteniment i esportives, excepte les activitats de museus, la conservació de llocs històrics, les activitats de jardins botànics i zoològics, les 

activitats de parcs naturals i les apostes i jocs d'atzar. 
Aquesta divisió no comprèn: 
- Les arts escèniques, la música i altres arts i activitats d'entreteniment com ara la producció d'obres de teatre, concerts, òperes, espectacles de dansa i altres activitats sobre 
escenaris realitzades en directe (vegeu 90). 

    931 
Activitats 
esportives  

Aquest grup comprèn: 
- L'explotació de les instal·lacions esportives. 
- Les activitats d'equips o clubs esportius que 
participen fonamentalment en esdeveniments 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Si la superfície construïda > 120 m
2
  i 

≤  500 m
2
. 

Si la superfície construïda > 

500 m
2
 o amb un aforament de 

més de 500 persones. 

  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9102
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9103
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9104
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9104
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9105
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9106
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esportius en directe davant una audiència de 
pagament. 
- Les activitats d'esportistes independents que es 
dediquen a la participació en esdeveniments 

esportius o de curses en directe. 
- Les activitats dels propietaris de participants en 
curses com ara automòbils, gossos, cavalls i 
similars que es dediquen, fonamentalment, a 

promoure'n la competició en curses o altres 
esdeveniments esportius amb espectadors. 
- Les activitats d'entrenadors esportius que 

faciliten serveis especialitzats d'assistència a 
participants en esdeveniments i competicions 
esportives. 
- Les activitats de gestors d'estadis. 

- Altres activitats d'organització, promoció i gestió 
d'esdeveniments esportius diversos. 

 S Altres serveis  
  94 
Activitats 

associatives  

Aquesta divisió comprèn: 

- Les activitats d'organitzacions que representen els interessos de grups especials o que promouen idees davant l'opinió pública. Generalment, aquestes organitzacions estan 
integrades per membres, encara que aquestes activitats puguin comportar la participació de persones que no són membres i beneficiar aquestes persones. El desglossament bàsic 
d'aquesta divisió està determinat per la f inalitat d'aquestes organitzacions com ara la defensa dels interessos dels empleats , dels treballadors per compte propi i de la comunitat 

científ ica (vegeu 941), els interessos dels empleats (vegeu 942) i la promoció d'idees i activitats religioses, polítiques, culturals, educatives o recreatives (vegeu 949).  

    941 
Activitats 

organitzacions 
empresarials i 
professionals  

Aquest grup comprèn: 
- Les activitats de les unitats que promouen els 
interessos dels membres d'associacions 
empresarials i patronals. En el cas de les 

associacions professionals inclou les activitats 
de promoció dels interessos professionals dels 
membres de la professió. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

    

942 
Activitats 

sindicals  

Aquesta classe comprèn: 

- La promoció dels interessos dels treballadors 
integrats en aquestes organitzacions sindicals i 
laborals. 
- Les activitats d'associacions de treballadors 

assalariats per a la representació, reivindicació 
i defensa dels seus interessos laborals. 
Aquesta classe comprèn també: 
- Les activitats dels sindicats de treballadors 

professionals, dels sindicats integrats per 
diverses f ilials i de les organitzacions laborals 
integrades per diversos sindicats i constituïdes 
en funció de l'of ici dels seus membres o en 

funció de criteris geogràfics, estructurals i 
similars. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   
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Aquesta classe no comprèn: 
- L'ensenyament impartit per aquestes 
associacions (vegeu 85). 
- Les activitats dels sindicats d'estudiants 

(vegeu 9499). 

    949 
Activitats 
associatives 
diverses  

Aquest grup comprèn: 

- Les activitats d'unitats que promouen els 
interessos dels seus membres, excepte les 
associacions empresarials i patronals, les 

professionals i les activitats sindicals. 

Si la superfície construïda ≤ 500 m
2
. Si la superfície construïda > 500 m

2
.   

  

  

95 
  
Reparació 
ordinadors, efectes 
personals i 
domèstics 

Aquesta divisió comprèn: 

- La reparació i el manteniment d'ordinadors i perifèrics (ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, terminals informàtics, dispositius d'emmagatzematge, impressores i similars). 
- La reparació d'equips de comunicacions com ara aparells de fax, equips de ràdio de transmissió i recepció i d'electrònica de consum, com ara aparells de ràdio i televisors. 
- La reparació d'equips domèstics i de jardineria, com ara ventiladors o talladores de gespa. 
- La reparació de calçat i articles de cuir. 

- La reparació de mobles i estris domèstics. 
- La reparació de peces i accessoris de vestir. 
- La reparació d'articles esportius. 

- La reparació d'instruments musicals. 
- La reparació d'articles per a la pràctica de diverses aficions i altres efectes personals i domèstics. 
Aquesta divisió no comprèn: 
- La reparació d'equips mèdics i de diagnòstic per a la imatge, d'instruments de mesura i geodèsia, d'instrumental de laborator i i d'equips de radar i sonar (vegeu 3313). 

    951 
Reparació 
ordinadors i 

equips de 
comunicació  

Aquest grup comprèn: 
- La reparació i el manteniment d'ordinadors i 
perifèrics. 

- La reparació d'equips de comunicació. 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
  i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
  i ≤ 2000 m

2
. 

En establiments situats sota 

edif icis de qualsevol ús si la 

superfície construïda > 750 m
2
  

o bé en els altres casos si la 

superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    

952 
Reparació efectes 
personals i 
domèstics  

Comprèn les activitats de: 
9521 Reparació aparells d'àudio i vídeo d'ús 
domèstic 

9522 Reparació electrodomèstics i estris llar i 
jardí 
9523 Reparació calçat i altres articles de cuir 
9524 Reparació mobles i articles de parament 

llar 
9525 Reparació rellotges i joieria 
9529 Reparació efectes personals i domèstics 

ncaa 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m2 i ≤ 750 m
2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
  i ≤ 2000 m

2
. 

En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús si la 

superfície construïda > 750 m
2
  

o bé en els altres casos si la 

superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

  96 
 Altres activitats 
de serveis 

personals  

Aquesta divisió comprèn: 

- Rentatge i neteja en sec de peces tèxtils i de pell. 
- Perruqueria i altres tractaments de bellesa. 

- Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen.  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9521
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9521
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9522
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9522
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9523
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9524
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9524
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9525
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9529
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&lang=es&V3=9529
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9601 

Rentatge i neteja 
de peces tèxtils i 
de pell  

Aquesta classe comprèn: 
- Les activitats de rentatge, tenyida, neteja en 
sec, planxat i similars de tot tipus de peces de 
vestir (f ins i tot peces de pell) i altres articles 

tèxtils, que es realitzen a màquina, a mà o a 
màquines accionades amb monedes per al 
públic en general o per a clients industrials o 
comercials. 

- La recollida i lliurament de roba de bugaderia. 
- La rentada de catifes i tapissos amb escuma i 
la neteja de cortines i draperies, en les 

instal·lacions del client o no. 
- La provisió de roba blanca, uniformes de 
treball i similars realitzada per bugaderies. 
- Els serveis de subministrament de bolquers. 

- La reparació i el retoc menor de peces de 
vestir i altres articles de tela quan es realitzen 
en combinació amb les de neteja. 
 

Aquesta classe no comprèn: 
- El lloguer de peces de vestir diferents dels 
uniformes de treball encara que la neteja 
d'aquests productes formi part integrant de 

l'activitat (vegeu 7729). 
- La reparació i el retoc de peces de vestir 
(vegeu 9529). 

Si es tracta de bugaderia no 
industrials i la superfície construïda ≤ 

120 m
2
. 

Si es tracta de bugaderia no 
industrials i la superfície construïda > 

120 m
2
  i ≤ 750 m

2
. 

  

No s'hi inclouen les 
bugaderies industrials, 
que estan subjectes a 

llicència ambiental. 
Les bugaderies  
industrials o no 
comercials són 

aquelles que no han 
de tenir botiga oberta 
al públic, dedicar-se a 
netejar grans lots de 

roba provinents d’un 
sol client, no atendre 
principalment la roba 

dels clients particulars 
i tenir una superfície 
>750m2 

    

9602 
Perruqueria i 

altres tractaments 
de bellesa  

Aquesta classe comprèn: 

- Les activitats de rentada, tallada i 
manteniment, pentinat, tenyida, coloració, 
ondulació, i allisat del cabell i altres activitats 
similars per a homes i dones. 

- L'afaitada i retoc de la barba. 
- Els massatges facials, manicura, pedicura, 
maquillatge i similars. 
Aquesta classe no comprèn: 

- La fabricació de perruques (vegeu 3299). 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
. 

En altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 2000 m

2
. 

En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús si la 

superfície construïda > 750 m
2
 

o bé en els altres casos si la 
superfície construïda > 2000 

m
2
. 

  

    

9604 
Activitats de 

manteniment físic  

Aquesta classe comprèn: 
- Les activitats de manteniment físic com ara 
les de banys turcs, saunes, banys de vapor, 

solaris, salons per aprimar-se i de massatge i 
similars. 
Aquesta classe no comprèn: 
- El massatge i la teràpia mèdica (vegeu 8690). 

- Les activitats de clubs i instal·lacions de 
condicionament físic (f itness) i culturisme 
(vegeu 9313). 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Si la superfície construïda > 120 m
2
 i 

≤ 500 m
2
. 

Si la superfície construïda > 

500 m
2 

o amb un aforament de 

més de 500 persones. 
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9609 

Altres activitats de 
serveis personals 
no classificables 

Aquesta classe comprèn: 
- Les activitats d'astrologia i espiritisme. 
- Les activitats de les agències matrimonials i 
de contractació d'acompanyants o posada en 

contacte de persones que cerquen companyia 
o amistat. 
- Els serveis per a animals de companyia, com 
ara l'allotjament, perruqueria, cura i 

ensinistrament. 
- Les activitats de genealogia. 
- Les activitats de tatuatge i pírcings. 

- Les activitats dels portadors de maletes, els 
enllustradors, els aparcadors de vehicles, etc. 
- L'explotació de màquines de serveis 
personals accionades amb monedes, com ara 

les cabines de fotografia instantània, bàscules, 
màquines per mesurar la pressió arterial i 
similars. 
Aquesta classe no comprèn: 

- Els serveis veterinaris (vegeu 7500). 
- L'explotació de rentadores accionades amb 
monedes (vegeu 9601). 
- L'explotació de màquines escurabutxaques i 

màquines de jocs accionades mitjançant la 
introducció de monedes (vegeu 9200). 

Si la superfície construïda ≤ 120 m
2
. 

Establiments situats sota edif icis de 
qualsevol ús si la superfície 

construïda > 120 m
2
 i ≤ 750 m

2
 . En 

altres casos, si la superfície 

construïda > 120 m
2
  i ≤ 2000 m

2
.   

En establiments situats sota 
edif icis de qualsevol ús si la 

superfície construïda > 750 m
2
 

o bé en els altres casos si la 
superfície construïda > 2000 

m
2
. 

Se n'exclouen les 
pompes fúnebres i 
activitats relacionades. 
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 (*) Per a les activitats incloses en la columna Informe previ en matèria cal seguir les passes següents :  
 

1.     Demanar l'Informe previ en matèria d'incendis.  

2.     Posteriorment a l’obtenció d’aquest Informe, cal que una entitat col·laboradora de l'Administració faci l’Acta de comprovació en matèria d’incendis.  
3.     A continuació, l’empresa haurà de presentar l’Acta de comprovació a l’Ajuntament . 
4.   En, casos en què la normativa sectorial o les ordenances municipals estableixin un tràmit d’obertura, l’Acta de comprovació s’inc lourà amb  la Comunicació prèvia 

 
 

 (**) Llicència comercial preceptiva per equipaments comercials  

1. ≥ 2500 m2 de zona de venda o per equipaments comercials  
2. ≥ 5000 m2 en els casos següents:  

 activitats de venda a l’engròs,  

 activitats de venda al detall d’automoció i carburants, embarcacions i vehicles,  

 maquinària, material construcció i sanejament,  

 jardineria i vivers. 

 
(***) Comunicació prèvia (Annex 2 de la Llei 16/2015) 

El cas dels hotels amb = 20 places disponibles resta de ser incorporat com a esmena a l’Annex 2 de la Llei 16/2015. Mentrestant, cal aplicar el que indica la Taula 
d’activitats; és a dir, Comunicació prèvia  
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Activitats ambiental segons la L20/2009 LPCA (de l’1 al 12) 
Se sotmeten a un informe de l’administració hidràulica de Catalunya  les activitats que comporten: 

a) Abocaments directes o indirectes a les aigües subterrànies. 
b) Abocaments directes a les aigües superficials. 
c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre. 

d) Abocaments no domèstics a sistemes de sanejament que siguin a càrrec de l’administració hidràulica de Catalunya, sempre que l’activitat que els genera 
estigui compresa en les seccions c, d i e del Codi de classificació de les activitats, o siguin potencialment contaminants o el cabal abocat sigui superior a 6.000 
m3 per any.  

 
(***) Cal aplicar l’Informe Previ d’Incendis a qualsevol activitat que compleixi els següents preceptes:  
a) Edificis d’una alçada d’evacuació igual o superior a 28 m, independentment de l’ús a que estiguin destinats o  

b) Establiments d’ús industrial, d’acord amb el que estableix la taula i les especificacions de l’Annex 2 de la L3/2010 
 
Les activitats de l'annex II senyalades en taronja se sotmeten a un informe de l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de protecció de 

l'ambient atmosfèric (d'acord amb l'article 53.3 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre). 
 
 

Activitats obligades a tramitar un procediment d’impacte ambiental per la L20/2009 (Codis 1 al 12)  
Actualment és aplicable la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental que suprimeix el procediment de decis ió prèvia sobre si una activitat s’ha 
de sotmetre a avaluació ambiental i regula dos procediments que s’anomenen avaluació d’impacte ambiental ordinària i avaluació d’impacte ambiental simplificada. 

 
a) Les activitats de l’annex I.1 i l’annex I.2.a. estan sotmeses a una declaració d’impacte ambiental  
b) Les activitats de l’annex I.2.b estan sotmeses a avaluació d’impacte ambiental simplificada.  

c) Les modificacions substancials d’activitats dels annexos I.1 i I.2 estan subjectes a autorització ambiental i a avaluació amb iental simplificada o a declaració 
d’impacte ambiental ordinària, d’acord amb l’article 7.1.a) 

d) Les activitats de l’annex I.3  estan sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental ordinària o simplificada segons estiguin si estan incloses als annexos 

I o II de la Llei 21/2013. 
e) Les modificacions de les activitats de l’annex I.3 han d’ésser comunicades per l’òrgan amb competència substantiva a l’òrgan ambiental pe r tal que siguin 

sotmeses a avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada.  

f) Les activitats de l’annex II sotmeses a avaluació d’impacte ambiental són els apartats 11.1 i 11.2. activitats agroindustrials i ramaderes, segons l’art 18 i 34 de 
la L20/2009.  

g) Les activitats comunicades de l’annex III i els establiments d’activitats recreatives comunicades que es vulguin implantar en  espais protegits estan subjectes a 

avaluació ambiental simplificada (art. 52.7) LPCAA 
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1 ENERGIA I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe 

previ en 
matèria 

d'incendis A B 

1 Instal·lacions de combustió, incloses les instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les que es produeixi la 
combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa i també les 
instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol 
altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, sigui 
aquesta o no la seva activitat principal, amb una potència tèrmica de combustió 
(MW) 

> 50    ≤ 50 i >2 ≤ 2 

(***) 

2 Refineries de petroli i de gas        (***) 

3 Coqueries       (***) 

4 Instal·lacions de gasificació i liqüefacció del carbó       (***) 

6 Generadors de vapor de capacitat (tones/hora)     > 4 ≤ 4 (***) 

7 Generadors de calor de potència calorífica (tèrmies/hora)     > 2.000 ≤ 2.000 (***) 

8 Fabricació industrial de briquetes d’hulla i de lignit       (***) 

10 Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d’una activitat fixa 
extensiva  

      
(***) 

11 Parcs eòlics Amb un nombre d’aerogeneradors  

   

> 5 

  

(***) 

o de potència instal·lada  > 10 MW 

O bé que es trobin a una distància 
d’un altre parc eòlic (quilòmetres) ≤ 2 km 

12 Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la producció d’electricitat, vapor i 
aigua calenta amb potència tèrmica (MW)  
 
(1) que no estiguin incloses en el codi 1.1 de l’annex I.1. 

  > 100 (1)  ≤100 i >0,2 (1) ≤ 0,2 

(***) 

13 Instal·lacions fotovoltaiques      de superfície  
 

 

  

>6 ha, en sòl 

no urbanit. 
 

≤ 6 ha 
(***) 

  i de  potència     i   > 100 KW 
(***) 
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2 MINERIA I.1 I.2 I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

1 Activitats extractives i les seves instal·lacions dels recursos explotats.        
*** 

2 Instal·lacions consistents en la realització de perforacions per a l’explotació i 
investigació que requereixin l’aplicació de mètodes geofís ics que incloguin 
tècniques de fracturació hidràulica, estimulació de pous o altres tècniques de 
recuperació secundària i altres mètodes necessaris per al seu objecte 

      

*** 

3 Extracció de sal marina        

4 Explotacions mineres subterrànies i operacions connexes i perforacions 
geotèrmiques 

      
*** 

5 Explotacions que es trobin ubicades en terreny de domini públic hidràulic per 
extraccions superiors a 20.000 m3/any o en zona de policia de llera i la seva 
superfície sigui superior a 3 ha 

      

*** 
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3 PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

1 Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el 
mineral sulfurós 

      
(***) 

2 Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers bruts (fusió primària o 
secundària), incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua 
d’una capacitat (tones/hora) 

> 2,5    ≤ 2,5  

(***) 

3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos        (***) 

 a Laminatge en calent, amb una capacitat d’acer en brut (tones/hora) > 20    ≤ 20  (***) 

 b Forja amb martells amb  
Ei: Energia d’impacte per martell (kJ) 
Pt: Potència tèrmica utilitzada (MW) 

Ei>50 kJ 
i Pt>20MW 

   

Ei≤50kJ 

o 
Pt≤20MW 

 (***) 

 c Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de 
tractament d’acer en brut (tones/hora) > 2, 

d’acer brut 
 

> 2, de 

metall base 
(exclòs 

l’acer brut) 

 
≤ 2, de metall 

base 

 (***) 

4 Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció (t/d) > 20    ≤20, > 2 ≤ 2 (***) 

5 Fabricació de tubs i perfils        (***) 

6 Tractament d’escòria siderúrgica i de fosa       (***) 

7 Indústria de la transformació de metalls ferrosos        (***) 

8 Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, 
manutenció i transport de minerals dins les plantes metal·lúrgiques  

      
(***) 

9 Instal·lacions:     
 

 
 

(***) 

 a La producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de 
concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant procediments 
metal·lúrgics, químics o electrolítics  

      

(***) 

 b La fusió de metalls no ferrosos, 
inclòs l’aliatge, inclosos els 
productes de recuperació (refinatge, 
emmotllament en fosa), amb una 
capacitat de fusió (tones/dia) 

plom, cadmi  

> 4 
 
 

  ≤ 4  

(***) 

resta de metalls 

> 20    ≤ 20  

(***) 

10 Producció i primera transformació de metalls preciosos        (***) 

11 Electròlisi de zenc       (***) 

12 Instal·lacions per a l’aïllament o el recobriment de fils, superfícies i 
conductors de coure o similars mitjançant resines o processos d’esmaltatge       

(***) 

13 Aliatges de metall amb injecció de fòsfor       (***) 

14 Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries        (***) 

15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d’aigua       (***) 
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3 PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 

AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

calenta) 

16 Fabricació de generadors de vapor       (***) 

17 Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització       (***) 

18 Tractament tèrmic de metall       (***) 

19 Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics        (***) 

20 Afinament de metalls        (***) 

21 Instal·lacions de tractament de superfície de metalls i materials plàstics per 
procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les 
línies completes destinades al tractament utilitzat sigui (m

3
) 

> 30    ≤ 30  

(***) 

23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars        (***) 

24 Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta        (***) 

25 Fabricació d’armes i municions        (***) 

26 Fabricació d’electrodomèstics        (***) 

27 Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics.        (***) 

28 Instal·lacions de fabricació d’acumuladors elèctrics, piles i bateries        (***) 

30 Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i similars  i de motors per a 
vehicles, amb una superfície total (m

2
)   > 30.000  ≤ 30.000  

(***) 

31 Fabricació de material ferroviari mòbil amb una superfície total (m
2
)   > 30.000  ≤ 30.000  (***) 

32 Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars        (***) 

33 Instal·lacions per la construcció i reparació de aeronaus amb una superfície 
total (m

2
) 

  > 30.000  ≤ 30.000  
(***) 

34 Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que estiguin 
situades fora de polígons industrials o a menys de 500 m d’una zona 
residencial 

      

(***) 
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4 INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

1 Instal·lacions de:       (***) 

 a Fabricació de ciment i/o clínquer en forns rotatoris, incloses les instal·lacions 
dedicades a la molta de clínquer, amb una capacitat de producció (tones/dia) 

> 500  
≤ 500 i 
> 200 

 ≤ 200  
(***) 

 b Fabricació de ciment i/o clínquer en forns d’un altre tipus, amb una capacitat 
de producció  (tones/dia) 

> 50    ≤ 50  
(***) 

 c Fabricació de ciment sense forns a partir de clínquer       (***) 

 d Fabricació de calç o guix en forns 
amb una capacitat de producció  
(tones/dia) 

calç o guix     ≤ 50  (***) 

calç > 50      (***) 

guix   > 50    (***) 

2 Fabricació de formigó i/o d’elements de formigó, guix i ciment       (***) 

3 Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant       (***) 

4 Instal·lacions per a l’obtenció d’amiant i per a la fabricació de productes a 
base d’amiant 

      
(***) 

5 Instal·lacions per a la  
fabricació de 

vidre amb una capacitat de 
fusió (tones/dia) > 20 

   
≤ 20 

 (***) 

fibra de vidre     (***) 

6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de 
fibres minerals, amb una capacitat de fosa (tones/dia) 

> 20    ≤ 20 i >1 ≤ 1 
(***) 

7 Instal·lacions per a la fabricació de 
productes ceràmics mitjançant 
enfornada, en particular de teules, 
maons, maons refractaris, rajoles, 
gres ceràmic o porcellanes. 

amb una capacitat de producció 
(tones/dia) > 75 o bé    ≤ 75  

(***) 

amb una capacitat d’enfornar (ce) 
(m

3
) i de densitat de càrrega per forn 

(cf) (kg/m
3
) 

ce > 4 i cf > 
300 

     

(***) 

8 Aglomerats de minerals        (***) 

9 Instal·lacions de calcinació i de sinteritzat de minerals metàl·lics amb 
capacitat (t/any) de mineral processat 

 > 5.000   ≤ 5.000  
(***) 

10 Fabricació de perlita expandida       (***) 

11 Calcinació de la dolomita       (***) 

12 Plantes d’aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció (t/h)   > 250  ≤ 250  (***) 

13 Plantes de preparació i ensacament de ciments especials i/o morters        (***) 

14 Instal·lacions d’emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb 
una capacitat (tones) 

    > 1.000 ≤ 1.000 
(***) 

16 Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i 
pedres naturals amb una capacitat de producció (tones/dia) 

    > 50 ≤ 50 
(***) 

17 Fabricació de materials abrasius a base d’alúmina, carbur de silici i altres 
productes similars 

      
(***) 

18 Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d’altres abrasius        (***) 
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4 INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 

AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

19 Tractaments superficials del vidre per mètodes químics       (***) 

20 Tractaments superficials del vidre per mètodes físics        (***) 

21 Activitats de classificació i tractament d’àrids quan l’activitat es fa fora de 
recinte miner 

      
(***) 
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5 INDÚSTRIA QUÍMICA I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe 

previ en 
matèria 

d'incendis A B 

1 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, 
en particular: 

      
(***) 

 a Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics, alicíclics o 
aromàtics) 

      
(***) 

 b Hidrocarburs oxigenats, com ara, alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, 
acetats, èters, peròxids, resines epòxidiques  

      
(***) 

 c Hidrocarburs sulfurats        (***) 

 d Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amides, compostos nitrosos, nítrics 
o nitrats, nitrils, cianats i isocianats  

      
(***) 

 e Hidrocarburs fosforats        (***) 

 f Hidrocarburs halogenats        (***) 

 g Compostos organometàl·lics       (***) 

 h Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).        (***) 

 i Cautxús sintètics        (***) 

 j Colorants i pigments       (***) 

 k Tensioactius i agents de superfície       (***) 

2 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base 
com ara:  

      
 

 a Gasos i, en particular, l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el fluorur 
d'hidrogen, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids  de nitrogen, 
l'hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil  

      

(***) 

 b Àcids i, en particular, l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid nítric, l'àcid 
clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurats   

      
(***) 

 c Bases i, en particular, d’hidròxid d’amoni, d’hidròxid potàssic, d’hidròxid sòdic        (***) 

 d Sals com el clorur d’amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el 
carbonat sòdic, els perborats, el nitrat d’argent. 

      
(***) 

 e No-metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el 
silici, el carbur de silici 

      
(***) 

3 Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de 
nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos) 

      
(***) 

4 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes fitosanitaris i biocides        (***) 

5 Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació 
de medicaments de base 

      
(***) 

6 Preparació d’especialitats farmacèutiques o veterinàries        (***) 

7 Instal·lacions químiques per a la fabricació d’explosius        (***) 

8 Producció de mescles bituminoses a base d’asfalt, betum, quitrans i brees        (***) 

9 Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o 
aminoplàstiques, llevat dels que continguin amiant 

      
(***) 
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5 INDÚSTRIA QUÍMICA I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 

AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe 

previ en 

matèria 
d'incendis A B 

10 Producció de coles i gelatines        (***) 

11 Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars        (***) 

12 Fabricació de:       (***) 

 a Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament       (***) 

 b Perfums i productes de bellesa i higiene       (***) 

13 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia        (***) 

14 Oxidació d’olis vegetals        (***) 

15 Sulfitació i sulfatació d’olis        (***) 

16 Extracció química sense refinar d’olis vegetals        (***) 

17 Fabricació de:       (***) 

 a Productes de matèries plàstiques termostables        (***) 

 b Productes de matèries plàstiques termoplàstiques        (***) 

19 Emmotllament per fusió d’objectes parafínics        (***) 

20 Fabricació/preparació d’altres productes químics no incloses a l’annex I       (***) 
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6 INDÚSTRIA TÈXTIL, DE LA PELL I CUIRS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, 
merceritzatge) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de 
tractament sigui (tones/dia) 

> 10    ≤ 10  

(***) 

2 Instal·lacions per a l’adob (operacions prèvies, ribera, adob, post adob) amb 
una capacitat de tractament del producte acabat (tones/dia) 

> 12    ≤ 12  
(***) 

3 Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides        (***) 

4 Filatura de fibres       (***) 

5 Fabricació de teixits        (***) 

6 Acabats de la pell       (***) 

7 Obtenció de fibres vegetals per procediments físics        (***) 

8 Amaratge del lli, del cànem i d’altres fibres tèxtils        (***) 

10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars        (***) 
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7 INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals (tones/dia) > 50    ≤ 50 i > 2 ≤ 2 (***) 

2 Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir 
de: 

      
(***) 

 a Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d’elaboració 
de productes acabats (tones/dia) 

> 75     
≤ 75 (***) 

 b Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats 
(tones/dia) (valor mitjà trimestral) 

> 300     
≤ 300 (***) 

3 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda 
(tones/dia) (valor mitjà anual) 

> 200     ≤ 200 
(***) 

4 Producció de midó       (***) 

5 Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i de farina        (***) 

6 Carnisseries amb obrador 

      

En establiments 
situats sota 
edificis de 

qualsevol ús si la 
superfície 

construïda > 750 
m2 o bé en els 

altres casos si la 
superfície 

construïda > 
2000 m2 

7 Fleques amb forns de potencia 

     > 7.5kW 

En establiments 
situats sota 
edificis de 

qualsevol ús si la 
superfície 

construïda > 750 
m2 o bé en els 

altres casos si la 
superfície 

construïda > 
2000 m2  

8 Tractament, manipulació i processament de productes del tabac        (***) 

9 Instal·lacions industrials per l’elaboració de greixos i olis vegetals i animals,  
instal·lacions industrials per l’elaboració de cervesa i Malta ,  instal·lacions 
industrials per la fabricació de fècules, instal·lacions industrials per 
l’elaboració de confitures i almívars, instal·lacions industrials per la fabricació 
de farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es doni de forma 
simultània les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de 
polígons industrials, b) que es trobi situada a menys de 500 m d’una zona 

      

(***) 
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7 INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

residencial, c) que ocupi una superfície de almenys 1 hectàrea. Les activitats 
incloses en aquest epígraf s’han de sotmetre prèviament a la sol·licitud de la 
llicència a la decisió de l’òrgan ambiental competent del DMAH respecte a la 
necessitat o no de sotmetre’s  a l’avaluació d’impacte ambiental  
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8 INDÚSTRIA DE LA FUSTA, DEL SURO I DE MOBLES I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

2 Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà       (***) 

3 Fabricació de mobles       (***) 

4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules 
aglomerades o amb fibres, i fabricació d’altres taulons i plafons  

      
(***) 

5 Tractament del suro i producció d’aglomerats de suro i linòleums        (***) 

6 Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro       (***) 

7 Serradura i especejament de la fusta i del suro       (***) 

8 Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.        (***) 

9 Fusteries, ebenisteries i similars        (***) 
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9 INDÚSTRIA DEL PAPER I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

A B 

1 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de pasta de paper a partir 
de fusta o d’altres matèries fibroses 

      
(***) 

2 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb una 
capacitat de producció (tones/dia) 

> 20    ≤ 20 i > 5 ≤ 5 
(***) 

3 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de cel·lofana       (***) 

4 Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa amb una capacitat de 
producció (tones/dia) 

> 20    ≤ 20  
(***) 

5 Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró amb 
una capacitat de producció (tones/dia) 

    > 20 ≤ 20 
(***) 
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10 GESTIÓ DE RESIDUS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe 

previ en 
matèria 

d'incendis A B 

1 Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa la 
gestió d’olis usats, o per a l’eliminació  d’aquests residus en llocs 
diferents als dipòsits controlats, amb una capacitat (tones/dia) 

> 10 
≤ 10, 

eliminació 
  

≤ 10, valorització 
 

(***) 

 

2 Centre per a la recollida i transferència de residus perillosos amb una 
capacitat (tones/dia) *Les deixalleries no requereixen informe de 
l'administració de residus. 

  > 30  ≤ 30  

(***) 

4 Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals amb una 
capacitat (tones/hora) 

> 3    ≤ 3  
(***) 

5 Instal·lacions per a la eliminació dels residus no perillosos en llocs 
diferents dels dipòsits controlats amb una capacitat (tones/dia) 

> 50    
≤ 50 

 
(***) 

 

6 Dipòsits controlats de residus       (***) 

 a Dipòsits controlats de residus 
amb exclusió dels dipòsits 
controlats de residus inerts  

que rebin (tones/dia) 

> 10 o    

≤ 10 i 
 

(***) 

que tinguin una capacitat total 
(tones) > 25.000    

≤ 25.000 
 

(***) 

 b Monodipòsits de residus de la construcció 
      (***) 

7 Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una 
capacitat (tones/any) Les plantes de valorització de residus de la 
construcció no requereixen l'informe de l'administració de residus . 

  > 100.000  ≤ 100.000  

(***) 

8 Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus no perillosos        (***) 

9 Instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes líquides 
(purins) (tones/any) Només requereixen l'informe de l'administració 
de residus  si la capacitat és igual o superior a 2.000Tn. 

  > 100.000  
≤ 100.000 

 

(***) 

 

10 Instal·lacions de tractament mecànic biològic de residus municipals 
no recollits selectivament (tones/any) Només requereixen l'informe 
de l'administració de residus  si la capacitat és igual o superior a 
2.000Tn. 

  > 100.000  

≤ 100.000 

 

(***) 

 

11 Instal·lacions de tractament biològic de residus d’alta fermentabilitat 
(tones/any) Només requereixen l'informe de l'administració de 
residus  si la capacitat és igual o superior a 2.000Tn. 

  > 100.000  
≤ 100.000 

 

(***) 

 

 
*  Les activitats de gestió de residus senyalades en  Verd  se sotmeten a un informe de l'administració de residus de Catalunya (d'acord amb l'article 53.2 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre). 
També se sotmeten a un informe de l'administració de residus de Catalunya les instal·lacions per a la gestió dels residus municipals, que no consisteixin en deixalleries, per a garantir-ne 
l'adequació al Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i al Pla territorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.
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11 ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ en 

matèria 
d'incendis 

A B 

1 Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de:        

 a Aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent 
per a altres espècies d’aus amb un nombre d’emplaçaments  

> 40.000     <=40.000 
 

 b i) Porcs d’engreix (de més de 30 kg) amb un nombre de places  > 2.000     <= 2.000 i >10  

  ii) Porcs d’engreix (de més de 20 kg) amb un nombre de places  > 2.500    <= 2.500, > 2.000 <= 2.000 i > 10  

 c i) Places per a truges reproductores  > 750     <= 750 i > 5  

  ii) Places per a truges reproductores en cicle tancat > 530     <= 530 i > 5  

  iii) En el cas d’explotacions mixtes, en que coexisteixin animals dels apartats 11.1 
b) i 11.1c), el nombre d’animals per incloure en aquest annex es determinarà 
d’acord amb les equivalències en Unitat Ramadera de Bestiar Gros (UBG) dels 
diferents tipus de ramat porcí recollides a la legislació vigent sobre ordenació de 
les explotacions porcines.  

      

 

 d Places de vacum d’engreix amb una capacitat de caps de bestiar 
 

    > 600 <= 600 i > 5 
 

 e Places de vacum de llet amb una capacitat de caps de bestiar     > 300 <= 300 i > 5  

 f Places d’oví i de cabrum amb una capacitat de caps de bestiar 
 

    > 2.000 <= 2.000 i > 10 
 

 g Places de cavalls i altres equins amb una capacitat de caps de bestiar     > 500 <= 500 i > 5  

 h Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en qualsevol dels 
annexos d’aquesta Llei (UR), prenent com a base de referència el vacum de llet 
(1 UR = 1 plaça de vacum de llet) 
 

     > 5 

 

 i Places per més d’una de les espècies animals especificades en qualsevol dels 
annexos d’aquesta Llei, o places de la mateixa espècie d’aptituds diferents, la 
suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP), 
definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions 
previstes en la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum 
de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet) 
 

    > 500 URP  

 

 j Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per a 
altres espècies animals, excepte si disposen de places d’aviram, la suma de les 
quals sigui (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre les 
instal·lacions previstes en la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de 
referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet) 
 

     <= 500 i > 3 

 

 K Places d’aviram i d’altres espècies animals, incloses porcí i/o boví, la suma de les 
quals sigui (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre 
instal·lacions previstes en la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de 

     <= 500 i  > 1 
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11 ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 

AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ en 

matèria 
d'incendis 

A B 

referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet) 

 l Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, entenent com a tal, 
aquell sistema en què l’alimentació es realitza fonamentalment a pastura, però els 
animals es troben estabulats durant un cert període de l’any, normalment hivern, 
o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions als efectes de la seva 
classificació en cada un dels annexos es calcularà proporcionalment als períodes 
en què els animals romanguin a les instal·lacions i de manera genèrica equival al 
33% de la capacitat de les instal·lacions de cria intensiva 

      

 

 m Places de conills amb una capacitat de caps de bestiar  
  

 
 

 

 > 20.000 
<=20.000  i  > 

1.000 

 

 n Places de pollastres d’engreix amb una capacitat de caps de bestiar 
> 85.000    

> 55.000 i <= 
85.000 

<= 55.000 
>1 URP 

 

2 Instal·lacions d’aqüicultura         

 a Intensiva, amb una capacitat de producció (tones/any)     > 500 <= 500  

 b Extensiva, amb una capacitat de producció (tones/any)        

3 Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb 
una capacitat de tractament (t/d) 

> 10     <= 10 
 (***) 

4 Deshidratació artificial de farratges       (***) 

5 Assecat del pòsit del vi       (***) 

6 Assecat del llúpol amb sofre       (***) 

7 Assecat de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials        (***) 

9 Emmagatzematge col·lectiu de dejeccions ramaderes        (***) 

 

 Les activitats que consten en els epígrafs 11.1 i 11.2 de l’annex II estan sotmeses a declaració d’impacte ambiental.  

 



 

 

Pàgina 47 de 68         VERSIÓ 10.1 
Febrer de 2016 

 

 

12 ALTRES ACTIVITATS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 

AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ en 

matèria 
d'incendis 

A B 

1 Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d’accidents greus 
(incloses les instal·lacions per l’emmagatzematge de productes 
petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones i les 
instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes petroquímics o 
químics amb una capacitat superior a 200.000 tones). 

      

Establiments 

subjectes a la 
normativa 

d'accidents greus 
en els quals 

intervinguin 
substàncies 
perilloses. 

2 Instal·lacions per al tractament de 
superfície de materials, objectes o 
productes amb utilització de 
dissolvents orgànics, en particular 
per aprestar-los, estampar-los, 
revestir-los i desgreixar-los, 
impermeabilitzar-los, encolar-los, 
lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o 
impregnar-los, amb una capacitat de 
consum de dissolvent  

(kg/h
)  
amb 
una 
super
fície 
(m2)  

(tones/any) 

> 150 o > 200   
<= 150 Kg/h i 
<= 200 t/a >20 

t/a, i > 500 

<= 150 Kg/h i 
<= 20 t/a, i <= 

500 

(***) 

 3 Aplicació de vernissos no grassos, 
pintures, laques i tints d’impressió 
sobre qualsevol suport i la cuita i 
l’assecat corresponents  

quan la quantitat 
emmagatzemada d’aquestes 
substàncies en els tallers és 
(kg) 

    > 1.000 i/o <= 1.000 

(***) 

i/o amb una superfície (m
2
) 

 
    > 500 <= 500 

(***) 

4 Instal·lacions d’assecat amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la 
potència de la instal·lació sigui (tèrmies per hora) 

    > 1.000 <= 1.000 
(***) 

5 Argentament de miralls        (***) 

6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen 
(tones/any) aquests dissolvents 

    > 1 <= 1 
(***) 

7 Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de 
transport 

      
(***) 

8 Instal·lacions per a la fabricació de carboni sinteritzat o electrografit 
per a combustió o grafitació 

      
(***) 

9 Fabricació de gel       (***) 

10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes 
químics, productes petrolers, gasos combustibles i altres productes 

    > 50 <= 50 (1) 
(***) 
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12 ALTRES ACTIVITATS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 

AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ en 

matèria 
d'incendis 

A B 

perillosos) amb una capacitat (m
3
),  

(1) tret de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en 
la reglamentació de seguretat industrial aplicable. 

12 Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i 
altres materials pulverulents  

      
(***) 

13 Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents        (***) 

14 Envasament en forma d’aerosols de productes fitosanitaris i biocides 
que utilitzin com a propel·lent gasos liquats del petroli  

      
(***) 

15 Envasament d’aerosols, no inclosos en l’apartat 12.14 (fitosanitaris)       (***) 

16 Construcció i reparació naval en drassanes i escars amb una 
superfície total (m

2
) 

  > 20.000  <= 20.000  
(***) 

18 a  
 
 
 
Tallers de reparació mecànica 

    

Si disposen 

d’instal·lacions 
de pintura i 

tractament de 
superfície 

 (***) 

b 

     

Si no disposen 

d’instal·lacions de 
pintura i  

tractament de 
superfície 

(***) 

19 a Manteniment i 
reparació de vehicles 
de motor i material 
de transport 

que fan operacions de pintura i 
tractament de superfície 

      
(***) 

b que no fan operacions de pintura ni 
tractament de superfície 

      
(***) 

20 Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna 

      

En establiments 
situats sota edificis 
de qualsevol ús si 

la superfície 
construïda > 750 

m2 o bé en els 
altres casos si la 

superfície 
construïda > 2000 

m2 

22 Indústria de manufactura de cautxú i similars       (***) 

23 Laboratoris d’anàlisi i de recerca amb una superfície (m
2
) (excloent-

ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) 
    > 75 <= 75 

(***) 

24 Laboratoris industrials de fotografia       (***) 

25 Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb nombre de 
llits per hospitalització o ingrés de pacients: 

    > 100 <= 100 

Establiments d'ús 
hospitalari, 

d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació 
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I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 

AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ en 

matèria 
d'incendis 

A B 

26 Centres d’assistència primària i hospitals de dia amb una superfície  
(m

2
) 

    > 750 <= 750 

Establiments d'ús 

sanitari de 
caràcter 

ambulatori, si 

tenen una alçada 
d'evacuació de 
més de 15 m i 
una superfície 

per planta 
superior als 750 

m² construïts  
 

Establiments d'ús 
hospitalari, 

d'acord amb el 
Codi tècnic de 

l'edif icació 
(***) 

 

31 Forns crematoris en hospitals i cementiris        *** 

32 Centres veterinaris  

      

En establiments 
situats sota edificis 
de qualsevol ús si 

la superfície 
construïda > 750 

m2 o bé en els 
altres casos si la 

superfície 
construïda > 2000 

m2 

33 Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i 
reprodueixen animals 

      
 

34 Centres de cria i subministrament, i centres usuaris d’animals 
d’experimentació 

      
(***) 

35 Camps de golf 

    
 
 

 

Establiments 
d'activitats 
recreatives o de 
pública 

concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 

més de 500 m² 
de superfície o 
amb un 

aforament de 
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I.3 
LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 
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(Annex III) 

Informe previ en 

matèria 
d'incendis 

A B 

més de 500 

persones.  
(***) 

37 Càmpings amb un nombre d’unitats d’acampada  

  >1.500  <= 1500  

Càmpings situats 
a menys de 500 

m de terreny 

forestal. 

39 Bugaderia industrial. Es poden considerar les bugaderies  industrials 
o no comercials aquelles que no han de tenir botiga oberta al públic, 
dedicar-se a netejar grans lots de roba provinents d’un sol client, no 
atendre principalment la roba dels clients particulars i tenir una 
superfície >750m2 

      

(***) 

41 Instal·lacions de neteja en sec, amb una superfície (m
2
) 

    > 500 <= 500 

En establiments 
situats sota edificis 
de qualsevol ús si 

la superfície 
construïda > 750 

m2 o bé en els 
altres casos si la 

superfície 
construïda > 2000 

m2 
(***) 

42 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos        (***) 

43 Fabricació de fibra òptica       (***) 

46 Activitats de garatge o aparcament de vehicles, amb una superfície 
superior a 500 (m

2
) 

      

Establiments 
destinats a 
aparcament de 

vehicles amb una 
superfície superior 
a 2000m2 situats 
sota edificis de 
qualsevol ús si la 
superfície 
construïda > 750 o 
de dues o més 
plantes sota rasant 

47 Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles  
 

      

Establiments 
destinats a 

aparcament de 
vehicles amb una 
superfície superior 
a 2000m2 situats 

sota edificis de 
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12 ALTRES ACTIVITATS I.1 

I.2 

I.3 
LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 
(Annex II) 

COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 

AMBIENTAL 
(Annex III) 

Informe previ en 

matèria 
d'incendis 

A B 

qualsevol ús si la 
superfície 

construïda > 750 o 
de dues o més 

plantes sota rasant 
(***)  

52 Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles  motoritzats 
d’una superfície (has) 
 
 

  > 5  <= 5  

Establiments 

d'activitats 
recreatives o de 
pública 

concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 

més de 500 m² 
de superfície o 
amb un 
aforament de 

més de 500 
persones.  

(***) 

54 
 

Parcs temàtics amb una superfície (ha) 
 
 

  > 20  <= 20  

Establiments 
d'activitats 

recreatives o de 
pública 
concurrència, 
d'acord amb el 

Codi tècnic de 
l'edif icació, de 
més de 500 m² 

de superfície o 
amb un 
aforament de 
més de 500 

persones.  
 (***) 

59 Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal 
(aprofitaments forestals, tractament silvícoles, restes de jardineria, 
cultius energètics, serradures...) o de productes d’aquesta (llenya, 
pèl·let, estella, briquetes...) amb una capacitat de (m

3
) 

    > 10.000 < 10.000 

(***) 
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Activitats Recreatives i Espectacles segons les especificacions de l’Ordenança tipus de la Diputació  de Barcelona.  
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13 

ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
CARÀCTER GENERAL 

 
LLICÈNCIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 
FIXOS OBERTS AL 

PÚBLIC, 
D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 
ACTIVITATS 

RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 
COMUNICACIÓ 

PRÈVIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 

FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC, 

D'ESPECTACLES 
PÚBLICS I 

ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

 
LLICÈNCIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 

OBERTS AL PÚBLIC 

DE RÈGIM ESPECIAL 

 
AUTORITZACIÓ 

D'ESTABLIMENTS 
OBERTS AL 

PÚBLIC DE RÈGIM 

ESPECIAL 

 
Informe previ 

en matèria 
d'incendis 

1 Establiments de règim especial: els establiments d'activitats 
recreatives  musicals que estan subjectes a un horari especial, que 
es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg del dia, 
tenint en compte les dues hores de tancament obligatori de cada 
24 hores, previstes reglamentàriament, per tal de realitzar les 
tasques de neteja i ventilació. 
   

Per municipis >50.000 
habitants o els de 

menys població que ho 
tinguin delegat 

Per municipis 
=<50.000 habitants 
que no ho tinguin 

delegat 

Establiments 

d'activitats 
recreatives o 

de pública 
concurrència, 

d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 
més de 500 m² 

de superfície o 
amb un 

aforament de 
més de 500 

persones. 

3 Espectacles teatrals: consisteixen en la realització de 
representacions en directe d’obres teatrals, musicals, de dansa, 
òpera, obres artístiques o escèniques, mitjançant la utilització, 
aïlladament o conjuntament, del llenguatge, de la mímica, de la 
música, del còmic, de titelles, de guinyols o d’altres objectes, a 
càrrec d’actuants, siguin o no professionals. 

    

Establiments 
d'espectacles 
públics. 

4 Espectacles d’audició: consisteixen en la realització d’actuacions 
en directe en les quals s’interpreten obres culturals, recitals de 
poesies o similars. 

    

Establiments 
d'espectacles 

públics. 

5 Espectacles musicals: consisteixen en l’execució o representació 
en directe d’obres o composicions musicals, mitjançant la 
utilització, aïlladament o conjuntament, d’instruments musicals o de 
música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu 
humana a càrrec de cantants, actors i actrius o executants, siguin o 
no professionals. 

    

Establiments 
d'espectacles 

públics. 
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
CARÀCTER GENERAL 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
FIXOS OBERTS AL 

PÚBLIC, 
D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 

ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 

FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC, 

D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 
ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
OBERTS AL PÚBLIC 

DE RÈGIM ESPECIAL 

 

AUTORITZACIÓ 
D'ESTABLIMENTS 

OBERTS AL 
PÚBLIC DE RÈGIM 

ESPECIAL 

 

Informe previ 
en matèria 
d'incendis 

6 Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional: 
consisteixen en la realització en públic de representacions 
musicals, balls, exhibicions, cavalcades o desfilades de caràcter 
popular, tradicional o de qualsevol altre índole. 

    

 

7 Altres espectacles: aquells espectacles singulars que per les seves 
característiques i naturalesa no es trobin definits i recollits 
específicament al catàleg de la Generalitat i se celebrin davant de 
públic en establiments o espais oberts al públic. 
 

    

Establiments 

d'espectacles 
públics. 

8 Bar musical: activitat que es realitza en un local que disposa de 
servei de bar, amb ambientació musical reproduïda o produïda en 
directe, amb els límits que determini la normativa específica sobre 
contaminació acústica, i no disposa de pista de ball o espai 
assimilable. 
 >500 persones  

 
o >500 m2 

   

Establiments 
d'activitats 

recreatives o 
de pública 
concurrència, 
d'acord amb el 

Codi tècnic de 
l'edif icació, de 
més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 
aforament de 
més de 500 
persones. 

9 Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix 
servei de restaurant, amb ambientació musical, reproduïda o 
produïda en directe, amb els límits que determini la normativa 
específica sobre contaminació acústica. 
 

>500 persones  
 

o >500 m2 
   

Establiments 

d'activitats 
recreatives o 
de pública 
concurrència, 

d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 

més de 500 m² 
de superfície o 
amb un 
aforament de 

més de 500 
persones. 

10 Discoteca: activitat que es realitza en un local que té per objecte >500 persones  
 

   
Establiments 
d'activitats 
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
CARÀCTER GENERAL 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
FIXOS OBERTS AL 

PÚBLIC, 
D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 

ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 

FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC, 

D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 
ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
OBERTS AL PÚBLIC 

DE RÈGIM ESPECIAL 

 

AUTORITZACIÓ 
D'ESTABLIMENTS 

OBERTS AL 
PÚBLIC DE RÈGIM 

ESPECIAL 

 

Informe previ 
en matèria 
d'incendis 

oferir al públic un lloc idoni per ballar, amb ambientació musical, i 
disposa d’una o més pistes per ballar i de servei de bar. 

o >500 m2 recreatives o 
de pública 
concurrència, 
d'acord amb el 

Codi tècnic de 
l'edif icació, de 
més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 
aforament de 
més de 500 
persones. 

11 Sala de ball: activitat que es realitza en un local que té per objecte 
oferir al públic un lloc idoni per ballar amb música en directe i, 
complementàriament, amb ambientació musical. La sala de bal l ha 
de disposar d’un escenari per a l’orquestra, d’una o més pistes de 
ball, de vestidor per als actuants i de servei de bar. 
 
 

>500 persones  
 

o >500 m2 
   

Establiments 

d'activitats 
recreatives o 
de pública 
concurrència, 

d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 
més de 500 m² 

de superfície o 
amb un 
aforament de 

més de 500 
persones. 

12 Sala de festes amb espectacle: aquesta activitat es realitza en un 
local que té com a objecte oferir actuacions musicals, teatrals o 
música per ballar, ja sigui en directe o amb ambientació musical. 
La sala de festes ha de disposar d’escenari, d’una o més pistes de 
ball, de vestidor per als actuants, de servei de bar-restaurant, 
restaurant o bar i d’un espai idoni per al públic espectador. 
 

>500 persones  
 

o >500 m2 

   

Establiments 
d'activitats 

recreatives o 

de pública 
concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 

l'edif icació, de 
més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 

aforament de 
més de 500 
persones. 
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13 

ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
CARÀCTER GENERAL 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
FIXOS OBERTS AL 

PÚBLIC, 
D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 

ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 

FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC, 

D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 
ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
OBERTS AL PÚBLIC 

DE RÈGIM ESPECIAL 

 

AUTORITZACIÓ 
D'ESTABLIMENTS 

OBERTS AL 
PÚBLIC DE RÈGIM 

ESPECIAL 

 

Informe previ 
en matèria 
d'incendis 

13 Sala de concert: activitat que es realitza en un local, que pot 
disposar de servei de bar i que té per objecte oferir al públic 
actuacions de música en directe, i altres activitats culturals. La sala 
de concerts ha de disposar d’un escenari o espai habilitat i destinat 
a l’oferiment de concerts i d’equipament tècnic adequat per a la 
realització d’aquests, i pot disposar també de vestidor per als 
actuants. 
 

>500 persones  
 

o >500 m2 

  
 
 

Establiments 
d'activitats 

recreatives o 
de pública 

concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 

més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 
aforament de 

més de 500 
persones. 

14 Discoteques de joventut: consisteixen en l’activitat de discoteca 
destinada a un públic comprès entre els 14 i els 17 anys, amb 
horari especial. Aquesta activitat està condicionada a la prohibició 
expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i 
tabac, i resta prohibida l’entrada als majors de 18 anys durant el 
seu desenvolupament. 
 

>500 persones  

 
o >500 m2 

   

Establiments 
d'activitats 

recreatives o 

de pública 
concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 

l'edif icació, de 
més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 
aforament de 
més de 500 
persones. 

15 Karaoke: activitat que té per objecte oferir al públic la possibilitat 
d’interpretar cançons en directe mitjançant un equip de música 
apropiat. Es pot realitzar tant en locals d’activitats recreatives 
musicals com de restauració, sempre que no superi el nombre de 
decibels previstos en la normativa de contaminació acústica.  >500 persones  

 
o >500 m2 

   

Establiments 

d'activitats 
recreatives o 

de pública 
concurrència, 

d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 
més de 500 m² 

de superfície o 
amb un 

aforament de 
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
CARÀCTER GENERAL 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
FIXOS OBERTS AL 

PÚBLIC, 
D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 

ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 

FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC, 

D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 
ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
OBERTS AL PÚBLIC 

DE RÈGIM ESPECIAL 

 

AUTORITZACIÓ 
D'ESTABLIMENTS 

OBERTS AL 
PÚBLIC DE RÈGIM 

ESPECIAL 

 

Informe previ 
en matèria 
d'incendis 

més de 500 
persones. 

16 Sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut: 
consisteix en l’activitat de sala de festes amb espectacle o de sala 
de concerts destinades al públic menor d’edat, el qual fins als 14 
anys ha d’anar acompanyat d’una persona major d’edat. Aquestes 
activitats estan condicionades a la prohibició expressa de venda, 
consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac als menors. 

>500 persones  
 

o >500 m2 
   

Establiments 
d'espectacles 

públics. 

18 Establiments públics amb reservats annexos que pot disposar de 
servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, 
sense pista de ball o espai assimilable: són aquells on s’hi realitzen 
activitats de naturalesa sexual i que són exercides de manera lliure 
i independent pel prestador o la prestadora del servei amb altres 
persones, a canvi d’una contraprestació econòmica, i sota la seva 
pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de 
subordinació pel que respecta a l’elecció de l’activitat. 
 

    

Si hi ha bar: 

Establiments 
d'activitats 

recreatives o 
de pública 

concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 

més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 
aforament de 

més de 500 
persones. 

19 Establiments públics amb reservats annexos que ofereix 
actuacions i espectacles eròtics, i disposa d’escenari, amb pista de 
ball o sense, de vestuari per a les persones actuants, de cadires i 
taules per a les persones espectadores i de servei de bar: són 
aquells on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i que són 
exercides de manera lliure i independent pel prestador o la 
prestadora del servei amb altres persones, a canvi d’una 
contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia responsabilitat, 
sense que hi hagi cap vincle de subordinació pel que respecta a 
l’elecció de l’activitat. 
 

    

Si hi ha bar: 
Establiments 
d'activitats 

recreatives o 
de pública 

concurrència, 
d'acord amb el 

Codi tècnic de 
l'edif icació, de 
més de 500 m² 

de superfície o 
amb un 

aforament de 
més de 500 
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
CARÀCTER GENERAL 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
FIXOS OBERTS AL 

PÚBLIC, 
D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 

ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 

FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC, 

D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 
ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
OBERTS AL PÚBLIC 

DE RÈGIM ESPECIAL 

 

AUTORITZACIÓ 
D'ESTABLIMENTS 

OBERTS AL 
PÚBLIC DE RÈGIM 

ESPECIAL 

 

Informe previ 
en matèria 
d'incendis 

persones. 

20 Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de 
servei de menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic 
consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser 
consumits en el mateix local. 
 

>500 persones o >500 
m2  

   

Si hi ha bar: 

Establiments 
d'activitats 

recreatives o 
de pública 

concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 

més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 
aforament de 

més de 500 
persones. 

21 Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que 
també pot disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar 
al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i 
entrepans.  

>500 persones  

 
o >500 m2 

   

Establiments 
d'activitats 

recreatives o 

de pública 
concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 

l'edif icació, de 
més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 
aforament de 
més de 500 
persones. 
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
CARÀCTER GENERAL 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
FIXOS OBERTS AL 

PÚBLIC, 
D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 

ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 

FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC, 

D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 
ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
OBERTS AL PÚBLIC 

DE RÈGIM ESPECIAL 

 

AUTORITZACIÓ 
D'ESTABLIMENTS 

OBERTS AL 
PÚBLIC DE RÈGIM 

ESPECIAL 

 

Informe previ 
en matèria 
d'incendis 

22 Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix, 
mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar previstos en els 
dos apartats anteriors. 

>500 persones  
 

o >500 m2 

   

Establiments 
d'activitats 

recreatives o 
de pública 

concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 

més de 500 m² 
de superfície o 

amb un 
aforament de 

més de 500 
persones. 

23 Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants o 
establiments exclusivament especialitzats per a aquesta activitat, 
que disposen de sales habilitades amb aquesta finalitat, destinades 
a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d’actes 
socials en data i hora predeterminats. 

>500 persones o >500 
m2  

   

Si hi ha bar: 
Establiments 
d'activitats 

recreatives o 
de pública 

concurrència, 
d'acord amb el 

Codi tècnic de 
l'edif icació, de 
més de 500 m² 

de superfície o 
amb un 

aforament de 
més de 500 

persones. 

24 Activitats de joc i apostes són les definides per la normativa de joc i 
recollides en el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya. 
 
 
     

Establiments 
d'activitats 
recreatives o 
de pública 

concurrència, 
d'acord amb el 
Codi tècnic de 
l'edif icació, de 

més de 500 m² 
de superfície o 
amb un 
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE 
CARÀCTER GENERAL 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
FIXOS OBERTS AL 

PÚBLIC, 
D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 

ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA 

MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 

FIXOS OBERTS 
AL PÚBLIC, 

D'ESPECTACLES 

PÚBLICS I 
ACTIVITATS 
RECREATIVES 
ORDINÀRIES 

 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
OBERTS AL PÚBLIC 

DE RÈGIM ESPECIAL 

 

AUTORITZACIÓ 
D'ESTABLIMENTS 

OBERTS AL 
PÚBLIC DE RÈGIM 

ESPECIAL 

 

Informe previ 
en matèria 
d'incendis 

aforament de 
més de 500 
persones. 

26 Espectacles amb ús d’animals. Aquests espectacles s’han de 
realitzar d’acord amb el que disposi la normativa específica en 
aquesta matèria. 
 

    

Establiments 
d'espectacles 

públics. 
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ASPECTES A CONSIDERAR SOBRE L’EPÍGRAF 13  (ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER GENERAL) 

 

1.- Es consideren espectacles públics o activitats recreatives de caràcter ordinari aquells que es realitzen de manera habitual en establiments fixos o eventuals, que poden 

ser permanents, o de temporada. 

2.- Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari els que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o 
comunicació prèvia davant l’Administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la 

consideració de locals de concurrència pública sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa. Es 
poden realitzar un nombre màxim de 12 espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari a l’any.  

3.- Establiments oberts al públic fixos: els locals tancats, permanents no desmuntables, coberts totalment o parcialment, que estan establer ts en edificacions independents 

o agrupades amb altres que siguin inseparables del sòl sobre el qual es construeixen.  

4.- Establiments oberts al públic no permanents desmuntables: els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per  instal·lacions fixes portàtils, 
constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o 

sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats.  

5.- Són activitats recreatives aquelles que ofereixen al públic la utilització de jocs, de màquines o d’aparells o e l consum de productes o serveis, així com aquelles que 
congreguen persones amb l’objecte principal de participar en l’activitat també o de rebre serveis amb finalitat d’oci, entret eniment o diversió. 

6.- Les activitats musicals són les que es realitzen en locals que disposen d’ambientació musical, amb la possibilitat d’oferir música en directe, de realitzar espectacles 
públics musicals, de ballar o no, i de disposar d’un servei complementari de menjar i beguda 

7.- Les activitats de restauració poden realitzar d’altres complementàries amb música de fons ambiental, de ball i altres actuacions en directe, sempre que el local 

compleixi les condicions de seguretat i d’insonorització, i estigui degudament autoritzat. Aquesta activitat es pot dur a terme en un local tancat o en espais a l’aire lliure. 
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14 
ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER 

EXTRAORDINARI 

 
COMUNICACIÓ 
PRÈVIA MUNICIPAL 

D'ESTABLIMENTS 
NO PERMANENTS 
DESMUNTABLES 
(**) 

 
LLICÈNCIA 
MUNICIPAL PER A 

ESPECTACLES 
PÚBLICS O 
ACTIVITATS 
RECREATIVES DE 

CARÀCTER 
EXTRAORDINARI 

 
COMUNICACIÓ 
PRÈVIA MUNICIPAL 

PER A 
ESPECTACLES 
PÚBLICS O 
ACTIVITATS 

RECREATIVES DE 
CARÀCTER 
EXTRAORDINARI 
 

 
Informe previ en 
matèria d'incendis 

1 Estructures no permanents desmuntables: tendals, carpes, tarimes, embalats, etc. 
   

Si l’aforament és 

>1000 persones 

2 Fires d'atraccions. 
   

 

3 Circ 

   

Establiments 
d'espectacles públics. 
Si l’aforament és 
>1000 persones 

4 Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duen a 
terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o 
autorització per a una altra activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts 
al públic o altres locals  
 
 

 

Activitats fora de   
festes i revetlles 

populars 
 

 
Activitats en festes i 

revetlles populars 
 

Establiments 

d'espectacles públics 
o Establiments 
d'activitats 
recreatives o de 

pública concurrència, 
d'acord amb el Codi 
tècnic de l'edif icació, 

de més de 500 m² de 
superfície o amb un 
aforament de més de 
500 persones. 

Amb un aforament en 
espai tancat >500 p i 
si, en espai obert 
>1000 p 

5 Espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari, d’interès artístic o cultural 
amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme 
ocasionalment en espais oberts al públic on en qualsevol tipus d’establiments de 
concurrència pública. 
 

Art. 29.7 Llei 9/2011 
exempts 

  

 

6 Actuacions en directe en els establiments  inclosos en el Catàleg d’espectacles 
públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic aprovat per la 
Generalitat de Catalunya 

   

Establiments 
d'espectacles públics 

o Establiments 

d'activitats recreatives 
o de pública 

concurrència, d'acord 

amb el Codi tècnic de 
l'edif icació, de més de 
500 m² de superfície o 
amb un aforament de 
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14 
ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER 

EXTRAORDINARI 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA MUNICIPAL 
D'ESTABLIMENTS 
NO PERMANENTS 

DESMUNTABLES 
(**) 

 

LLICÈNCIA 
MUNICIPAL PER A 
ESPECTACLES 
PÚBLICS O 

ACTIVITATS 
RECREATIVES DE 
CARÀCTER 

EXTRAORDINARI 

 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA MUNICIPAL 
PER A 
ESPECTACLES 

PÚBLICS O 
ACTIVITATS 
RECREATIVES DE 

CARÀCTER 
EXTRAORDINARI 
 

 

Informe previ en 
matèria d'incendis 

més de 500 persones. 

 
 

 

ASPECTES A CONSIDERAR SOBRE L’EPÍGRAF 14 (ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI)  

 

Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari els que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o 
comunicació prèvia davant l’Administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la 
consideració de locals de concurrència pública sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa. Es 

poden realitzar un nombre màxim de 12 espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari a l’any.  

 

Establiments oberts al públic: els locals, les instal·lacions o els recintes dedicats a dur-hi a terme espectacles públics o activitats recreatives. 

Tipus d’establiments oberts al públic, els: 

- Locals tancats, permanents no desmuntables, coberts totalment o parcialment.  
- Locals no permanents desmuntables, coberts totalment o parcialment, o bé instal·lacions fixes portàtils o desmuntables tancades.  

- Recintes que uneixen diversos locals o instal·lacions, constituïts en complexos o infraestructures d'oci, que poden ésser de gran magnitud o no, i llurs 
locals o instal·lacions que poden ésser permanents no desmuntables o no permanents desmuntables.  

 

Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, inclosa la via pública, o de propietat privada on ocasionalment es duen a terme espectacles públics o activitats 
recreatives i que no disposen d'infraestructures ni instal·lacions fixes per a fer-ho. 
 

Espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari:  les que es duen a terme esporàdicament en establ iments oberts al públic que tenen 
llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments 
oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats. 

 
El compliment de la llicència o comunicació prèvia d’estructura no permanent desmuntable comporta l’obligació del compliment a més dels preceptes de la llicència 
o comunicació prèvia per activitats recreatives de caràcter extraordinari. 
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Activitats Recreatives i Espectacles segons la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les 

activitats recreatives, i segons el Decret 112/2010 (13-14), pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives 

Aplicable a municipis que NO tenen l’Ordenança tipus aprovada 

 
 

LEPAR  

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

CODI DESCRIPCIÓ 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 

OBSERVACIONS 

LLEI 11/2009 (ESPECTACLES I ACT. RECREATIVES) 

 I LLEI 16/2015 (LSA) 
LLEI 3/2010 (INCENDIS) 

AUTORITZACIÓ 
GENERALITAT  

LLICÈNCIA MUNICIPAL  COMUNICACIÓ PRÈVIA  

INTERVENCIÓ 
GENERALITAT 

INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL 

a.  
Espectacle 

cinematogràf ic. 

    

Codi 591 LSA 

CP: >500 m2  

DR: <= 500m2  

Tots 

  

b.  Espectacle teatral.  Af orament > 150 p Af orament < = 150p Tots   

c.  Espectacle d'audició.  Af orament > 150 p Af orament < = 150p Tots   

d.  Espectacle musical.  Af orament > 150 p Af orament < = 150p Tots   

f .  

Espectacles de circ i 
altres en establiments 

de caràcter no 

permanent 

desmuntable. 

 Tots  Af orament >1000 p Af orament <=  1000 p 

 

g.  Altres espectacles.
1
  Af orament > 150 p Af orament < = 150p Tots   

 

Espectacles públics i 

activ itats recreativ es 

de caràcter 
extraordinari 

Població < 50.000 habitants, no 

subjectes a llicència municipal  

. 

A tots els municipis, els que 

es duguin a terme en espais 

oberts.  

Els que es desenv olupin amb 
motiu de f estes i rev etlles 

populars 

Població > 50.000 h. 

 

Af orament >500p en 

establiments tancats 

Af orament >1000 p en 

espais oberts 

Af orament < = 500 p en 

establiments tancats 

Af orament <=  1000 p 
en espais oberts 

 

                                                 
1
 Sempre que no siguin de caràcter extraordinari o que no es puguin incloure en els apartats a, b, c, d,  
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LEPAR  

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

CODI DESCRIPCIÓ 

NORMATIVA D’APLICACIÓ  OBSERVACIONS  

LLEI 11/2009 (ESPECTACLES I ACT. RECREATIVES) 

I LLEI 16/2015 (LSA) 
LLEI 3/2010 (INCENDIS)  

AUTORITZACIÓ GENERALITAT LLICÈNCIA MUNICIPAL COMUNICACIÓ PRÈVIA 
INTERVENCIÓ 
GENERALITAT 

INTERVENCI
Ó MUNICIPAL 

 

a.1 Bar musical. 

 

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones. 

 

a.2 
Restaurant 

musical. 

 

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones. 

 

a.3 Discoteques. 

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

a.4 Sales de ball. 

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

 

Superf ície total 
edif icada>500 m

2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 
500 m

2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

a.5 
Sales de f estes 

amb espectacle. 

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

p 

Superf ície total 
edif icada>500 m

2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 
500 m

2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

a.6 
Sales de 
concert. 

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

p 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones 
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LEPAR  

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

CODI DESCRIPCIÓ 

NORMATIVA D’APLICACIÓ  OBSERVACIONS  

LLEI 11/2009 (ESPECTACLES I ACT. RECREATIVES) 

I LLEI 16/2015 (LSA) 
LLEI 3/2010 (INCENDIS)  

AUTORITZACIÓ GENERALITAT LLICÈNCIA MUNICIPAL COMUNICACIÓ PRÈVIA 
INTERVENCIÓ 
GENERALITAT 

INTERVENCI
Ó MUNICIPAL 

 

a.7 
Discoteques de 

jov entut
2
 

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

p 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

a.8 karaoke 

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

p 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

a.9 

Sales de f estes 

amb espectacle i 

concerts 
d’inf ància i 

jov entut   

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

p 

Superf ície total 
edif icada>500 m

2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 
500 m

2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

a.10  
Caf è teatre i 

caf è concert. 
  >500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 563 LSA 

CP: <= 500m2 i <= 500 p 

 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 
persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 
500  persones 

 

a.11  
Establiment de 
règim especial 

(af ter hours). 

Totes en municipis de meny s de 50.000 habitants.  
Totes en municipis de més de 

50.000 habitants. 
 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2 

o af orament>500 
persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 
500  persones 

Autorització amb inf orme 
v inculant ajuntament. 

 

Llicència municipal, amb 

inf orme v inculant de la 

Generalitat. 

b.1  

Establiments 

públics amb 
reserv ats 

annexos on es 

realitzen 
activ itats de 

naturalesa 

sexual.  

Tots 

 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 
persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 
500  persones 

 

                                                 
2
 Apartats a.7, a.8, a.9 si estan inc loses en una altra activ itat recreativ a només hauran de f er una comunicació prèv ia per incloure aquesta activ itat dins d’una altra que ja tingui llicència o comunicació. 
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CODI DESCRIPCIÓ 
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LLEI 11/2009 (ESPECTACLES I ACT. RECREATIVES) 

I LLEI 16/2015 (LSA) 
LLEI 3/2010 (INCENDIS)  

AUTORITZACIÓ GENERALITAT LLICÈNCIA MUNICIPAL COMUNICACIÓ PRÈVIA 
INTERVENCIÓ 
GENERALITAT 

INTERVENCI
Ó MUNICIPAL 

 

b.2  

Establiments 

públics amb 

reserv ats 
annexos que 

of ereix 

actuacions i 
espectacles 

eròtics, on es 

realitzen 

activ itats de 
naturalesa 

sexual.  

Tots 

 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

a.1  Restaurant. 

  

  

  

  

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 561 LSA 

CP:<= 500 m2 i af orament <= 

500 p 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

a.2  Bar. 

  

  

  

  

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 561 LSA 

CP:<= 500 m2 i af orament <= 

500 p 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 
persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 
500  persones 

 

 a.3  Restaurant bar. 

  

  

  

  

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 561 LSA 

CP:<= 500 m2 i af orament <= 
500 p 

Superf ície total 
edif icada>500 m

2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 
500 m

2
 i 

af orament < o = 

500  persones 
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LEPAR  

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

CODI DESCRIPCIÓ 

NORMATIVA D’APLICACIÓ  OBSERVACIONS  

LLEI 11/2009 (ESPECTACLES I ACT. RECREATIVES) 

I LLEI 16/2015 (LSA) 
LLEI 3/2010 (INCENDIS)  

AUTORITZACIÓ GENERALITAT LLICÈNCIA MUNICIPAL COMUNICACIÓ PRÈVIA 
INTERVENCIÓ 
GENERALITAT 

INTERVENCI
Ó MUNICIPAL 

 

 a.4  
Saló de 

banquets. 

  

  

  

  

  

>500 m2 o af orament > 500 p 

Codi 561 LSA 

CP:<= 500 m2 i af orament <= 
500 p 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

 

b.  
Activ itat de joc i 

apostes. 

  

  

  

  

  

Af orament > 150 p Af orament < = 150p 

Superf ície total 
edif icada>500 m

2 

o af orament>500 

persones. 

Superf ície < o = 
500 m

2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

  

c.  

Activ itats 

esportiv es amb 

públic. 

 

>500m2 

Codi 931 LSA 

CP:120 m2<Sup. 

Construida<=500m2  

DR:Sup. construida<= 120 m2  

 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 
persones. 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 
500  persones 

 

d.  
Espectacle amb 

ús d'animals
3
. 

  

  

  

  

  

Af orament > 150 p Af orament < = 150p 

Superf ície total 

edif icada>500 m
2
 

o af orament>500 

persones 

Superf ície < o = 

500 m
2
 i 

af orament < o = 

500  persones 

. 

 

                                                 
3
 Sempre que no siguin de caràcter extraordinari o que no es puguin incloure en altres  espectacles  
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Activitats sectorials (15) 
 

15 ALTRES ACTIVITATS SECTORIALS LLICÈNCIA 

COMUNICACIÓ 
PRÈVIA 

 

DECLARACIÓ 
RESPONSABLE 

ALTRES 
LLICÈNCIES 

Informe previ en 

matèria 
d'incendis 

44 Estacions o infraestructures radioelèctriques per serveis 
de comunicació electrònica 
  
(segons Llei 12/2012 i Llei 9/2014, art. 34.6)  
 

  

Instal·lacions < 
300 m2 sempre 
que no afectin 

patrimoni històric 
artístic ni espais 
naturals protegits. 

 
 

Llicència 
urbanística. 
Supòsits: 

Instal·lacions  
amb impacte en 

el patrimoni 

històric artístic, 
 

Instal·lacions 
superfície > 300 

m2 o 
Instal·lacions 

amb impacte en 
espais protegits 

(PEIN). 
Excepte si han 
presentat i s’ha 
aprovat pla de 

desplegament 
 
 

 

67 
Centres de culte  

(no existeixen 
les llicències) 

 
TOTS 

 

 
 

 

Els centres de culte estan tots subjectes a comunicació segons disposició addicional dissetena de la Llei 27/ 2013 (LRSAL) 
La llista del grup 15 està incomplerta degut a la gran quantitat d’activitats sectorials existents  
 


