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Article 238. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a activitats sotmeses a règim de declaració responsable 
Es modifiquen els apartats següents de l'annex I (Activitats sotmeses a règim de declaració responsable) de la Llei 16/2015, que 
resten redactats de la manera següent:  
 
Observacions generals 
La classificació següent s’aplica a totes les activitats descrites sempre que es facin en un establiment. Per tant, resten exemptes de 
presentar la declaració responsable les activitats professionals, científiques i tècniques (grup M) i les activitats administratives i serveis 
auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup N) que es desenvolupen a l’habitatge particular. 
 
 

Classificació Descripció Declaració responsable Observacions 

A     Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca 

    

13   Vivers i conreus de plantes 
ornamentals 

    

    130 Vivers i conreus de plantes 
ornamentals 

Si la superfície construïda ≤120 m2. S’exclouen les empreses que es 
dediquen a la producció, la protecció i 
el tractament de material vegetal i les 
empreses que es dediquen a la neteja 
de cereals de fecundació autògama i 
de lleguminoses per a dedicar-los a la 
sembra. 

F     Construcció     

41   Construcció d’immobles     

  411 Promoció immobiliària Si disposen d’oficines, s’aplica DR si la 
superfície construïda del local ≤500 m2. 

  

  412 Construcció d’edificis Sense magatzem de materials.   

Si disposen d’oficines, s’aplica DR si la 
superfície construïda del local ≤500 m2. 

42   Construcció d’obres 
d’enginyeria civil 

    

  421 Construcció de carreteres, Sense magatzem de materials.   
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vies fèrries, ponts i túnels Si disposen d’oficines, s’aplica DR si la 
superfície construïda del local ≤500 m2. 

  422 Construcció de xarxes Sense magatzem de materials.   

Si disposen d’oficines, s’aplica DR si la 
superfície construïda del local ≤500 m2. 

  429 Construcció d’altres obres 
d’enginyeria civil 

Sense magatzem de materials.   

Si disposen d’oficines, s’aplica DR si la 
superfície construïda del local ≤500 m2. 

43   Activitats especialitzades de 
la construcció 

    

  431 Preparació d’obres Sense magatzem de materials. Si disposen 
d’oficines, s’aplica DR si la superfície 
construïda del local ≤500 m2. 

  

  432 Instal·lacions d’edificis i 
obres 

Sense magatzem de materials. Si disposen 
d’oficines, s’aplica DR si la superfície 
construïda del local ≤500 m2. 

  

  433 Acabament d’edificis Sense magatzem de materials. Si disposen 
d’oficines, s’aplica DR si la superfície 
construïda del local ≤500 m2. 

  

  439 Altres activitats 
especialitzades construcció 

Sense magatzem de materials. Si disposen 
d’oficines, s’aplica DR si la superfície 
construïda del local ≤500 m2. 

  

G     Comerç a l’engròs i al detall     

45   Venda i reparació de 
vehicles de motor i 
motociletes 

Només s’hi poden considerar els establiments comercials pròpiament, i no els d’ús 
industrial, als quals és aplicable el RSCIEI. 
 

  451 Venda de vehicles de motor Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120m2. 

  

  453 Venda de recanvis i 
accessoris de vehicles de 
motor 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120m2. 
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  454 Venda, manteniment i 
reparació de motocicletes i 
dels seus recanvis i 
accessoris 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120m2. 

S’exclou el manteniment i la reparació 
ja regulat per la Llei 20/2009. 

46   Comerç a l’engròs i 
intermediaris, excepte 
vehicles de motor 

Només s’hi poden considerar els 
establiments comercials pròpiament, i no 
els d’ús industrial, als quals és aplicable el 
RSCIEI. A aquest efecte, 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. 

  

  461 Intermediaris comerç Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

  

  463 Comerç a l’engròs 
d’aliments, begudes i tabac 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

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

  464 Comerç a l’engròs d’articles 
d’ús domèstic 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

  

  465 Comerç a l’engròs d’equips 
per a les TIC 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

  

  466 Comerç engròs d’altra 
maquinària i equips 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

  

  467 Altres tipus de comerç a 
l’engròs especialitzat 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

  

  469 Comerç a l’engròs no 
especialitzat 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

  

47   Comerç al detall, excepte 
vehicles de motor i 
motocicletes 

    

  471 Comerç al detall en 
establiments no 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   
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especialitzats 

  472 Comerç al detall d’aliments, 
begudes i tabac 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  474 Comerç al detall d’equips 
per a les TIC 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  475 Comerç al detall d’altres 
articles d’ús domèstic 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  476 Comerç al detall d’articles 
culturals i recreatius 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  477 Comerç al detall d’altres 
articles en establiments 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  479 Comerç al detall fora 
d’establiments 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

H     Transport i 
emmagatzematge 

    

49   Transport terrestre; 
transport per canonades 

    

  494 Transport de mercaderies 
per carretera i mudances 

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

  

53   Activitats postals i de 
correus 

    

  531 Activitats postals nacionals Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

  

  532 Altres activitats postals i de 
correus 

Si es consideren establiments comercials, si 
la superfície construïda ≤120 m2. 

  

I     Hostaleria     

55   Serveis d’allotjament     

  552 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 edificis o establiments 

Abans: Si disposen de l’informe emès 
pel tècnic competent per a obtenir la 
cèdula d’habitabilitat, aquest pot 
esdevenir el certificat tècnic necessari 
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amb ús característic residencial d’habitatge en aquestes instal·lacions. 
Ara: La cèdula d’habitabilitat equival al 
certificat tècnic justificatiu en els termes 
que estableix l’article 13.1.a. 

56   Serveis de menjar i 
begudes 

    

  562 Provisió de menjars 
preparats 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

També han de complir les condicions 
següents: 

– No disposar de cuina o obrador, ni tenir 
espai per a la consumició. 

– S’ha de tractar d’un comerç de venda de 
menjars preparats i no d’un establiment de 
preparació i/o consumició de menjars. 

J     Informació i comunicacions   Se n’han d’excloure les activitats 
considerades industrials: es limita a les 
administratives i professionals. 

58   Edició     

  581 Edició de llibres i periòdics, i 
altres activitats d’edició 

Si la superfície construïda ≤120 m2. Se n’exclouen les impremtes que estan 
incloses a l’epígraf 181 i, per tant, no 
els és aplicable. 

  582 Edició de programes 
informàtics 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

59   Cinema i vídeo; 
enregistrament de so 

    

  591 Activitats de cinema, vídeo i 
programes de televisió 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  592 Activitats d’enregistrament 
de so i edició musical 

Si la superfície construïda ≤500 m2. Si es fan enregistraments en directe, 
s’inclou en les activitats d’espectacles 
(CCAE 900). 

62   Serveis de tecnologies de la 
informació 
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  620 Serveis de tecnologies de la 
informació 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

63   Serveis d’informació     

  631 Processament de dades i 
hostatge; portals web 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  639 Altres serveis d’informació Si la superfície construïda ≤500 m2.   

L     Activitats immobiliàries     

68   Activitats immobiliàries     

  681 Compravenda de béns 
immobiliaris per compte 
propi 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  682 Lloguer de béns 
immobiliaris per compte 
propi 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  683 Activitats immobiliàries per 
compte d’altri 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

M     Activitats professionals, 
científiques i tècniques 

    

69   Activitats jurídiques i de 
comptabilitat 

    

  691 Activitats jurídiques Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  692 Activitats comptables, 
auditoria i assessoria fiscal 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

70   Activitats de seus centrals i 
consultoria empresarial 

    

  701 Activitats de seus centrals Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  702 Activitats de consultoria de 
gestió empresarial 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

71   Serveis tècnics 
d’arquitectura i enginyeria 

    

  711 Serveis tècnics 
d’arquitectura i enginyeria 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   
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  712 Anàlisis i assajos tècnics Si la superfície construïda ≤50 m2 (excloent-
ne despatxos, magatzems i altres àrees 
auxiliars, i sempre que la superfície 
construïda ≤500 m2). 

En resten exclosos els laboratoris 
d’investigació, químics o biològics 
establerts per la LPCAA (punt 12.23 
dels annexos II i III) 

73   Publicitat i estudis de 
mercat 

    

  731 Publicitat Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  732 Estudis de mercat i 
enquestes d’opinió pública 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

74   Altres activitats 
professionals i tècniques 

    

  741 Activitats de disseny 
especialitzat 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  742 Activitats de fotografia Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  743 Activitats de traducció i 
d’interpretació 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  749 Altres activitats 
professionals i tècniques no 
classificades en altres 
apartats 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

N     Activitats administratives i 
serveis auxiliars 

    

77   Activitats de lloguer     

  771 Lloguer de vehicles de 
motor 

Si només es disposa de zones d’ús 
administratiu quan la superfície construïda 
≤500 m2. 

  

Sense zona d’aparcament de vehicles. 

  772 Lloguer d’efectes personals 
i efectes domèstics 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  773 Lloguer de maquinària, 
equips i béns tangibles 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   
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  774 Arrendament de propietat 
intel·lectual, excepte drets 
d’autor 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

78   Activitats relacionades amb 
l’ocupació 

    

  781 Activitats de les agències 
de col·locació 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  782 Activitats de les empreses 
de treball temporal 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  783 Altres tipus de provisió de 
recursos humans 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

79  Activitats de les agències 
de viatges, operadors 
turístics i altres serveis de 
reserves i activitats que s’hi 
relacionen 
 

  

 791 Activitats de les agències 
de viatges i operadors 
turístics 

Si la superfície construïda ≤500m2.   

  799 Altres serveis de reserves i 
activitats que s’hi relacionen 

Si la superfície construïda ≤500m2.   

81   Serveis a edificis i activitats 
de jardineria 

  

  811 Serveis integrals a edificis i 
instal·lacions 

Si la superfície construïda ≤500m2.   

  812 Activitats de neteja Si la superfície construïda ≤500m2.   

  813 Activitats de jardineria Si la superfície construïda ≤500m2.   

85     

 855 Altres activitats d’educació  Si la superfície construïda ≤120m2.   
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 856 Activitats auxiliars 
d’educació  

Si la superfície construïda ≤120m2.   

82   Activitats administratives 
d’oficina i auxiliars 

    

  821 Activitats administratives i 
auxiliars d’oficina 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  822 Activitats de centres 
d’atenció telefònica 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  823 Organització de 
convencions i fires de 
mostres 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  829 Altres activitats de suport a 
les empreses 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

R     Activitats artístiques, 
recreatives i d’entreteniment 

    

91   Activitats de biblioteques, 
arxius i museus 

    

  910 Activitats de biblioteques, 
arxius i museus 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

93   Activitats esportives, 
recreatives i d’entreteniment 

    

  931 Activitats esportives Si la superfície construïda ≤120 m2. S’exclouen els camps de golf 

S     Altres serveis     

94   Activitats associatives     

  941 Activitats d’organitzacions 
empresarials i professionals 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  942 Activitats sindicals Si la superfície construïda ≤500 m2.   

  949 Activitats associatives 
diverses 

Si la superfície construïda ≤500 m2.   

95   Reparació d’ordinadors i 
d’efectes personals i 
domèstics 
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  951 Reparació d’ordinadors i 
equips de comunicació 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  952 Reparació d’efectes 
personals i domèstics 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

96   Altres activitats de serveis 
personals 

    

  960 Altres activitats de serveis 
personals 

    

  9601 Rentatge i neteja de peces 
tèxtils i de pell 

Si la superfície construïda ≤120 m2. No s’hi inclouen les bugaderies 
industrials o no comercials, que són les 
que no tenen botiga oberta al públic i 
es dediquen a rentar grans lots de roba 
provinents d’un sol client, i els seus 
clients principals no són particulars. 

  9602 Perruqueria i altres 
tractaments de bellesa 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  9604 Activitats de manteniment 
físic 

Si la superfície construïda ≤120 m2.   

  9609 Altres activitats de serveis 
personals no classificades 
en altres apartats 

Si la superfície construïda ≤120 m2. Se n’exclouen les pompes fúnebres i 
activitats relacionades. Se n’exclouen 
les gosseres regulades per la Llei 
20/2009. 

 
 
 
Article 239. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a activitats sotmeses a règim de comunicació 
Es modifiquen els apartats següents de l'annex II (Activitats sotmeses a règim de comunicació) de la Llei 16/2015, que resten 
redactats de la manera següent: 
 
Observacions generals 
La classificació següent s’aplica a totes les activitats descrites sempre que es facin en un establiment. 
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Classificaci
ó CCAE 

Descripció Comunicació prèvia Observacions 

A      

 13  Vivers i conreus de plantes 
ornamentals 

  

  130 Vivers i conreus de plantes 
ornamentals 

Si es consideren establiments comercials: 
– En establiments situats sota edificis de 
qualsevol ús, i de 120 m2< superfície 
construïda ≤750m2. 
– En altres casos, si 120 m2< superfície 
construïda ≤2000 m2. 
– Si es consideren establiments industrials, 
sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 
de la Llei 3/2010. 

S’exclouen les empreses que es dediquen a la 
producció, la protecció i el tractament de 
material vegetal i les empreses que es dediquen 
a la neteja de cereals de fecundació autògama i 
de lleguminoses per a dedicar-los a la sembra. 

F   Construcció   

 41  Construcció d’immobles   

  411 Promoció immobiliària Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 

  412 Construcció d’edificis Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 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. 

 42  Construcció d’obres 
d’enginyeria civil 

  

  421 Construcció de carreteres, vies 
fèrries, ponts i túnels 

Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 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. 

  422 Construcció de xarxes Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 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. 
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  429 Construcció d’altres obres 
d’enginyeria civil 

Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 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. 

 43  Activitats especialitzades de la construcció  

  431 Preparació d’obres Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 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. 

  432 Instal·lacions d’edificis i obres Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 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. 

  433 Acabament d’edificis Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 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. 

  439 Altres activitats especialitzades 
construcció 

Si disposa d’oficines d’una superfície construïda > 500 m2. 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. 

G   Comerç a l’engròs i al detall   

 45   Només s’hi poden considerar els establiments 
comercials pròpiament, i no els d’ús industrial, 
als quals és aplicable el RSCIEI. 
 

 

  451 Venda de vehicles de motor Si es consideren establiments comercials: 
– En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2< superfície construïda 
≤750m2. 
– En altres casos, si 120 m2< superfície construïda ≤2000 m2. 
– Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 de la 
Llei 3/2010.  
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  453 Venda de recanvis i accessoris 
de vehicles de motor 

Si es consideren establiments comercials: 
– En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2< superfície construïda 
≤750m2. 
– En altres casos, si 120 m2< superfície construïda ≤2000 m2. 
– Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 de la 
Llei 3/2010. 

  454  
  
Venda, manteniment i 
reparació de motocicletes, i 
dels seus recanvis i accessoris 
  

Si es consideren establiments comercials: 
– En establiments situats sota edificis de 
qualsevol ús, i de 120 m2< superfície 
construïda ≤750m2. 
– En altres casos, si 120 m2< superfície 
construïda ≤2000 m2. 
– Si es consideren establiments industrials, 
sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 
de la Llei 3/2010. 

S’exclou el manteniment i la reparació ja regulat 
per la Llei 20/2009. 

 46  Comerç a l’engròs i 
intermediaris, excepte vehicles 
de motor 

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. 

  461 Intermediaris comerç Si es consideren establiments comercials: – En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, 
i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda 
≤ 2.000 m2. Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010. 

  463 Comerç a l’engròs d’aliments, 
begudes i tabac 

Si es consideren establiments comercials: – En 
establiments situats sota edificis de qualsevol 
ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 
m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren 
establiments industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010. 

Se n’exclou el comerç a l’engròs de productes 
d’origen animal. 
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  464 Comerç a l’engròs d’articles 
d’ús domèstic 

Si es consideren establiments comercials: – En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, 
i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010. 

  465 Comerç a l’engròs d’equips per 
a les TIC 

Si es consideren establiments comercials: – En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, 
i de 120 m2 < superfície construïda ≤750 m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda 
≤ 2.000 m2. Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010. 

  466 Comerç a l’engròs d’altra 
maquinària i equips 

Si es consideren establiments comercials: – En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, 
i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010. 

  467 Altres tipus de comerç a 
l’engròs especialitzat 

Si es consideren establiments comercials: – En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, 
i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010. 

  469 Comerç a l’engròs no 
especialitzat 

Si es consideren establiments comercials: – En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, 
i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010. 

 47  Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes  

  471 Comerç al detall en 
establiments no especialitzats 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

  472 Comerç al detall d’aliments, 
begudes i tabac 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 
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  474 Comerç al detall d’equips per a 
les TIC 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

  475 Comerç al detall d’altres 
articles d’ús domèstic 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

  476 Comerç al detall d’articles 
culturals i recreatius 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

  477 Comerç al detall d’altres 
articles en establiments 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

  479 Comerç al detall fora 
d’establiments 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

H   Transport i emmagatzematge   

 49  Transport terrestre; transport per canonades  

  494 Transport de mercaderies per 
carretera i mudances 

En el cas de naus d’empreses de camions o furgonetes de logística, campes d’aparcament de 
vehicles, etc. de més de 2 vehicles, sense magatzem regulador, i 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 edifici, tingui una superfície construïda ≤ 750 m2, o bé, en qualsevol altre cas, tingui una 500 
m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 
 

 52  Emmagatzematge i activitats afins al transport  

  521 Dipòsit i emmagatzematge S’exclouen els magatzems d’activitats afectades per algun dels annexos de la Llei 20/2009 i les 
afectades per l’annex 2 de la Llei 3/2010. 
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  5221 Activitats afins al transport 
terrestre 

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 edifici, tingui una superfície construïda ≤ 750 m2, o bé, en qualsevol altre cas, tingui una 
500 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

 53  Activitats postals i de correus   

  531 Activitats postals nacionals Si es consideren establiments comercials: – En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, 
i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. 

  532 Altres activitats postals i de 
correus 

Si es consideren establiments comercials: – En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, 
i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. – En altres casos, si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. 

I   Hostaleria   

 55  Serveis d’allotjament   

  551 Hotels i allotjaments similars Si el nombre de places disponibles és igual o inferior a 20. 

  552 Allotjaments turístics i altres de 
curta durada 

Si el nombre de places disponibles és igual o inferior a 20. 

 56  Serveis de menjar i begudes   

  561 Restaurants i establiments de 
menjar 

Si la superfície construïda ≤ 500 m2 i amb un aforament ≤ 500 persones 

  562 Provisió de menjars preparats Establiments situats sota edificis de qualsevol 
ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 
m2. En altres casos, si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. 

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 Si la superfície construïda ≤ 500 m2 i amb un aforament ≤ 500 persones. 

J   Informació i comunicacions  Se n’han d’excloure les activitats considerades 
industrials: es limita a les administratives i 
professionals. 
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 58  Edició   

  581 Edició de llibres i periòdics, i 
altres activitats d’edició 

Si la superfície construïda > 120 m2. Se n’exclouen les impremtes que estan incloses 
a l’epígraf 181 i, per tant, no els és aplicable. 

  582 Edició de programes 
informàtics 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

 59  Cinema i vídeo; enregistrament 
de so 

  

  591 Activitats de cinema, vídeo i 
programes de televisió 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  592 Activitats d’enregistrament de 
so i edició musical 

Si la superfície construïda > 500 m2. Si es fan enregistraments en directe, s’inclou en 
les activitats d’espectacles (CCAE 900) 

 62  Serveis de tecnologies de la 
informació 

  

  620 Serveis de tecnologies de la 
informació 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

 63  Serveis d’informació   

  631 Processament de dades i 
hostatge; portals web 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  639 Altres serveis d’informació Si la superfície construïda > 500 m2.  

L   Activitats immobiliàries   

 68  Activitats immobiliàries   

  681 Compravenda de béns 
immobiliaris per compte propi 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  682 Lloguer de béns immobiliaris 
per compte propi 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  683 Activitats immobiliàries per 
compte d’altri 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

M   Activitats professionals, científiques i tècniques  

 69  Activitats jurídiques i de 
comptabilitat 
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  691 Activitats jurídiques Si la superfície construïda > 500 m2.  

  692 Activitats comptables, auditoria 
i assessoria fiscal 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

 70  Activitats de seus centrals i consultoria empresarial  

  701 Activitats de seus centrals Si la superfície construïda > 500 m2.  

  702 Activitats de consultoria de 
gestió empresarial 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

 71  Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria  

  711 Serveis tècnics d’arquitectura i 
enginyeria 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

 73  Publicitat i estudis de mercat   

  731 Publicitat Si la superfície construïda > 500 m2.  

  732 Estudis de mercat i enquestes 
d’opinió pública 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

 74  Altres activitats professionals i 
tècniques 

  

  741 Activitats de disseny 
especialitzat 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  742 Activitats de fotografia Si la superfície construïda > 120 m2.  

  743 Activitats de traducció i 
d’interpretació 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  749 Altres activitats professionals i 
tècniques no classificades en 
altres apartats 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

N   Activitats administratives i serveis auxiliars  

 77  Activitats de lloguer   
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  771 Lloguer de vehicles de motor Si només es disposa de zones d’ús administratiu quan la superfície construïda > 500 m2. Si 
disposen d’aparcament de vehicles, han de complir 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 edifici, tingui una 
superfície construïda ≤ 750 m2, o bé, en qualsevol altre cas, tingui una 500 m2 < superfície 
construïda ≤ 2.000 m2. 

  772 Lloguer d’efectes personals i 
efectes domèstics 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  773 Lloguer de maquinària, equips i 
béns tangibles 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  774 Arrendament de propietat 
intel·lectual, excepte drets 
d’autor 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

 78  Activitats relacionades amb 
l’ocupació 

  

  781 Activitats de les agències de 
col·locació 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  782 Activitats de les empreses de 
treball temporal 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  783 Altres tipus de provisió de 
recursos humans 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

 79     

  791 Activitats de les agències de 
viatges i operadors turístics 

Si la superfície construïda >500m2.  

  799 Altres serveis de reserves i 
activitats que s’hi relacionen 

Si la superfície construïda >500m2.  

 81     

  811 Serveis integrals a edificis i 
instal·lacions 

Si la superfície construïda >500m2.  

  812 Serveis integrals a edificis i 
instal·lacions 

Si la superfície construïda >500m2.  
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  813 Activitats de jardineria Si la superfície construïda >500m2.  

 82  Activitats administratives d’oficina i auxiliars  

  821 Activitats administratives i 
auxiliars d’oficina 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  822 Activitats de centres d’atenció 
telefònica 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  823 Organització de convencions i 
fires de mostres 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  829 Altres activitats de suport a les 
empreses 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

85     

 855 Altres activitats d’educació Si 120 m2< superfície construïda ≤2000m2 i l’alçada d’evacuació és <=15 m. 

 856 Activitats auxiliars d’educació Si 120 m2< superfície construïda ≤2000m2 i l’alçada d’evacuació és <=15 m. 

R   Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment  

 91  Activitats de biblioteques, arxius i museus  

  910 Activitats de biblioteques, 
arxius i museus 

Si 120 m2 < superfície construïda ≤ 500 m2.  

 93  Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment  

  931 Activitats esportives Si 120 m2 < superfície construïda ≤ 500 m2. S'exclouen els camps de golf 

S   Altres serveis   

 94  Activitats associatives   

  941 Activitats d’organitzacions 
empresarials i professionals 

Si la superfície construïda > 500 m2.  

  942 Activitats sindicals Si la superfície construïda > 500 m2.  

  949 Activitats associatives diverses Si la superfície construïda > 500 m2.  

 95  Reparació d’ordinadors i d’efectes personals i domèstics  
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  951 Reparació d’ordinadors i equips 
de comunicació 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

  952 Reparació d’efectes personals i 
domèstics 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

 96  Altres activitats de serveis 
personals 

  

  960 Altres activitats de serveis 
personals 

  

  9601 Rentatge i neteja de peces 
tèxtils i de pell 

Si es tracta de bugaderia no industrial: si 120 
m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 

No s’inclouen les bugaderies industrials o no 
comercials, que són les que no tenen botiga 
oberta al públic i es dediquen a rentar grans lots 
de roba provinents d’un sol client, i els seus 
clients principals no són particulars. 

  9602 Perruqueria i altres tractaments 
de bellesa 

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície construïda ≤ 2.000 m2. 

  9604 Activitats de manteniment físic Si 120 m2 < superfície construïda ≤ 500 m2.  

  9609 Altres activitats de serveis 
personals no classificades en 
altres apartats 

Establiments situats sota edificis de qualsevol 
ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 
m2. En altres casos, si 120 m2 < superfície total 
construïda < 2.000 m2. 

Se n’exclouen les pompes fúnebres i activitats 
relacionades. Se n’exclouen les gosseres 
regulades per la Llei 20/2009. 

 
Els annexos I i II de la Llei 16/2015 han de ser refosos amb aquests canvis, en un termini de 3 mesos, per ordre del conseller 
competent en matèria d'empresa, per tal de facilitar-ne la comprensió, segons la disposició final 3a. 

 


