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Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en 
un establiment amb certificat tècnic. Annex LLei 18/2020-

Activitats amb certificat tècnic. 
 
Activitats d’Agricultura i Ramaderia. 

- Vivers i conreus de plantes ornamentals de màxim 120 m2 
- Explotació de bestiar boví, cavalls i altres equins, camells i bestiar oví i 

cabrum de màxim 5 caps de bestiar.  
 
Indústries manufactureres diverses. 

- Fabricació d’instruments musicals, articles d’esport, jocs i joguines de 
màxim 120 m2. (Excloses les activitats incloses a la Llei 20/2009) 

- Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics de 
màxim 120 m2.(Excloses les activitats incloses a la Llei 20/2009) 
 

Comerços. 
- Botigues de màxim 120 m2. 
- Carnisseries, xarcuteries, sense obrador, de màxim 120 m2. 
- Forns de pa amb superfície màxima de 120 m2 i forn de potència inferior 

a 7,5 kW (sense degustació). 
 

 
Activitats professionals, científiques i tècniques. 

- Activitats jurídiques de màxim 500 m2. 
- Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal de màxim 500 m2. 
- Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria de màxim 500 m2. 

 
Activitats administratives d’oficina i auxiliars. 
 

- Oficines de màxim 500 m2. 
 
Educació relacionada amb l’esport i la Cultura. 

- Activitats de classe d’esports, ioga, arts marcials, gimnàstica de màxim 
120 m2. 

- Escoles de teatre, dansa, belles arts, classes de ball, classes de música, 
classes d’ idiomes de màxim 120 m2. 
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Activitats Sanitàries. 
- Activitats de medicina general, medicina especialitzada i odontològiques 

de màxim 120 m2. 
- Les activitats de fisioteràpia, osteopatia, logopèdia, psicologia, podologia, 

homeopatia, naturopatia, acupuntura i similars de màxim 120 m2. 
 
Activitats de biblioteques, arxius i museus. 

- Arxius, museus, biblioteques de màxim 120 m2. 
 
Activitats Esportives, recreatives i d’entreteniment. 

- Gimnasos i instal·lacions esportives de màxim de 120 m2. 
- Altres activitats recreatives, ludoteques, escape rooms de màxim 120 m2. 

 
Activitats Associatives. 
 

- Locals d’associacions, de màxim 500 m2 (si no s’inclouen en altra 
classificació). 
 
Activitats de Reparació d’ordinadors, efectes personals i 
domèstics. 

- Tallers de reparació d’ordinadors, electrodomèstics, calçat, mobles, 
rellotges i joieria..., de màxim 120 m2 
 
 
Activitats de Serveis Personals. 

- Perruqueries i centres d’estètica de màxim 120 m2 . 
- Activitats de tatuatge i pírcings de màxim 120 m2 . 
- Perruqueries canines, de màxim 120 m2. 
- Tintoreries, de màxim de 120 m2. 

 
 
Altres activitats. 

- Agències de viatges de màxim 500 m2. 
- Activitats de Postals i de Correus, excepte si es realitza magatzem, de 

màxim 120 m2. 
- Locutoris de màxim 120 m2. 


