TAULA RESUM D’ACTIVITATS

v. 4.0

Comerç
Les activitats següents s’admeten urbanísticament sempre que es desenvolupin en
locals amb accés independent dins la trama urbana consolidada
Codi 7.6 - Llei 20/2009:
Carnisseria amb obrador
Codi 7.7 - Llei 20/2009:
Fleques amb forns de potència major de 7,5 kw.
G472 - Llei 16/2015:
Comerç al detall d'aliments, begudes i tabacs amb superfície construïda inferior o igual als 120 m 2
G472 - Llei 16/2015:
Comerç al detall d'aliments, begudes i tabacs amb superfície construïda superior als 120 m 2
G475 - Llei 16/2015:
Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic amb superfície construïda inferior o igual a 120 m 2
G475 - Llei 16/2015:
Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic amb superfície construïda superior a 120 m 2
G477 - Llei 16/2015:
Comerç al detall d'altres articles en establiment amb superfície construïda inferior o igual a 120 m 2
G477 - Llei 16/2015:
Comerç al detall d'altres articles en establiment amb superfície construïda superior a 120 m 2
G451 – Llei 05/2017 - Declaració Responsable d’obertura
Comerç al detall de vehicles i motocicletes de superfície construïda inferior als 120 m 2
G451 – Llei 05/2017 - Comunicació Prèvia d’obertura
Comerç al detall de vehicles i motocicletes de superfície construïda superior als 120 m 2

Activitats i serveis
Les activitats següents s’admeten urbanísticament sempre que es desenvolupin en
locals amb accés independent dins el casc urbà, excepte les marcades en color
vermell que requereixen fer consulta prèvia amb els serveis municipals
Codi 12.39 - Llei 20/2009:
Bugaderia industrial
Codi 12.26 - Llei 20/2009:
Centres d'assistència primària i hospitals de dia amb menys o igual de 750 m²

Codi 12.26 - Llei 20/2009:
Centres d'assistència primària i hospitals de dia amb més de 750 m²
Codi 12.32 - Llei 20/2009:
Centres veterinaris
Codi 12.25 - Llei 20/2009:
Hospitals, clíniques i establiments sanitaris amb menys o igual de 100 llits. Per a l'hospitalització o
l'ingrés de pacients
Codi 12.25 - Llei 20/2009:
Hospitals, clíniques i establiments sanitaris amb més de 100 llits. Per a l'hospitalització o ingrés de
pacients
Codi 12.41 - Llei 20/2009:
Instal·lacions de neteja en sec amb menys o igual de 500 m²
Codi 12.41 - Llei 20/2009:
Instal·lacions de neteja en sec amb més de 500 m²
Codi 12.46 - Llei 20/2009:
Activitats de garatge o aparcament de vehicles, amb una superfície superior a 500 m²
Codi 12.47 - Llei 20/2009:
Instal·lació i activitats de neteja de vehicles
I5221 - Llei 16/2015:
Explotació d'estacionaments o garatges per a vehicles, inclosos els de bicicletes
I562 - Llei 16/2015:
Provisió de menjars preparats amb superfície construïda inferior o igual a 120m²
I562 - Llei 16/2015:
Provisió de menjars preparats amb superfície construïda superior a 120m²
N821 - Llei 16/2015:
Activitats administratives i auxiliars d'oficina amb superfície construïda inferior o igual a 500m²
N821 - Llei 16/2015:
Activitats administratives i auxiliars d'oficina amb superfície construïda superior a 500m²
R931 - Llei 16/2015:
Activitats esportives amb superfície construïda inferior o igual a 120m²
R931 - Llei 16/2015:
Activitats esportives amb superfície construïda superior a 120m²
S9601 - Llei 16/2015:
Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell amb superfície construïda inferior o igual a 120m²
S9601 - Llei 16/2015:
Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell amb superfície construïda superior a 120m²
S9602 - Llei 16/2015:
Perruqueria i altres tractaments de bellesa amb superfície construïda inferior o igual a 120 m²
S9602 - Llei 16/2015:
Perruqueria i altres tractaments de bellesa amb superfície construïda superior a 120 m²

P855 – Llei 05/2017 - Declaració Responsable d’obertura
Centres docents, acadèmies de repàs, escola d’idiomes, autoescoles, tallers educatius de
superfície construïda inferior als 120 m²
P855 – Llei 05/2017 - Comunicació Prèvia d’obertura.
Centres docents, acadèmies de repàs, escola d’idiomes, autoescoles, tallers educatius de
superfície construïda superior als 120 m²
Declaració Responsable d’obertura
Centre geriàtric o similar de superfície construïda inferior als 120 m2
Comunicació Prèvia d’obertura
Centre geriàtric o similar de superfície construïda superior als 120 m²
Declaració Responsable d’obertura
Centre de dia de superfície construïda inferior als 120 m²
Comunicació Prèvia d’obertura
Centre de dia de superfície construïda superior als 120 m²
Declaració Responsable d’obertura
Centres mèdics i similars de superfície construïda inferior als 120 m²
Comunicació Prèvia d’obertura
Centres amb activitats destinades a infants i joves (ludoteques, centre de suport familiar...)
Comunicació Prèvia d’obertura
Escoles bressol i llars d’infants
Declaració Responsable d’obertura
Centres de diagnosi per la imatge de superfície construïda inferior als 120 m²
Comunicació Prèvia d’obertura
Centres de diagnosi per la imatge de superfície construïda superior als 120 m²
Comunicació Prèvia d’obertura
Serveis funeraris sense forn crematori
Comunicació Prèvia d’obertura
Sales i lloguer d’espais per celebracions, excepte “sales de festes amb espectacles” i activitats
que es desenvolupin en horari nocturn (Tramitació segons el Reglament d’espectacles i activitats
recreatives D112/2010)
Declaració Responsable d’obertura
Trasters no inclosos en els propis aparcaments de superfície construïda inferior als 120 m²
Comunicació Prèvia d’obertura
Trasters no inclosos en els propis aparcaments de superfície construïda superior als 120 m²
I561 i I563 - Llei 16/2015:
Bar o bar-restaurant o restaurant o bar musical amb superfície construïda inferior o igual a 500
m² i amb aforament inferior o igual a 500 persones
En el cas de bar musical caldrà tenir en compte l’establert a l’Ordenança d’intervenció
municipal en espectacles públics i activitats recreatives, respecte a la ubicació.
Espectacles - Llei 11/2009:
Bar o bar-restaurant o restaurant o bar musical amb superfície construïda superior a 500 m² o
amb aforament superior a 500 persones

Indústria
Per a la implantació de les activitats següents es requereix fer consulta urbanística
amb els serveis municipals
Codi 8.9 - Llei 20/2009:
Fusteria, ebenisteria i similars
Codi 8.3 - Llei 20/2009:
Fabricació de mobles
Codi 12.19.a - Llei 20/2009:
Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que fan operacions de
pintura i/o tractament de superfície
Codi 12.19.b - Llei 20/2009:
Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que no fan operacions de
pintura ni tractament de superfície
Codi 12.18.a - Llei 20/2009:
Tallers de reparació mecànica que disposen d’instal·lacions de pintura i tractaments de superfície
Codi 12.18.b - Llei 20/2009:
Tallers de reparació mecànica, llevat dels que disposen d'instal·lacions de pintura i tractament de
superfícies
Codi 6.10 - Llei 20/2009:
Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars
H521 – Llei 05/2017 - Comunicació Prèvia d’obertura
Magatzems
Comunicació Prèvia d’obertura
Tallers de manipulació, activitats industrials no incloses en cap dels annexes de la LPCA

Taula tècnica:

Taula de classificació per identificar els tràmits associats a la implantació d’activitats
Model certificat tècnic:

Certificat tècnic per a la posada en funcionament o modificació substancial de les activitats
sotmeses a declaració responsable

