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Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
A

013

Vivers i conreus de plantes ornamentals
0130 Vivers i conreus de plantes ornamentals (si es consideren establiments comercials)

0141
0142
0143
0144
0145

02

Requereix informe previ de bombers

>120

Explotació de bestiar boví per a la producció de llet (p caps de bestiar)
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 dedicar-los a la sembra.
Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals (p caps de bestiar)
Explotació de cavalls i altres equins (p caps de bestiar)
Explotació de camells i altres camèlids (p caps de bestiar)
Explotació de bestiar oví i cabrum (p caps de bestiar)

≤120

p≤5
p≤5
p≤5
p≤5
p ≤ 10
p ≤ 10 unitats,
i p ≤ 5 unitats
en cas de
truges
reproductores.
p ≤ 30
p ≤ 5 URP

0146 Explotació de bestiar porcí (p caps de bestiar)
0147 Avicultura (p caps de bestiar)
0149 Altres explotacions de bestiar (p URP)
Silvicultura i explotació forestal
0240 Serveis de suport a la silvicultura

>500

≤500

>120

≤120

181 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s’hi relacionen

>120

≤120

182 Reproducció de suports enregistrats

>120

≤120

>120

≤120

322 Fabricació d’instruments musicals

>120

≤120

323 Fabricació d’articles d’esport

>120

≤120

324 Fabricació de jocs i joguines

>120

≤120

325 Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics

>120

≤120

329 Altres indústries manufactureres diverses
Construcció
Construcció d'immobles
411 Promoció immobiliària

>120

≤120

>500

≤500

C

Si es consideren establiments comercials:
Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.
Si es consideren establiments industrials, als quals és aplicable
el RSCIEI, i es troben inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010, del
18 de febrer.

Indústries manufactureres
11

Fabricació de begudes
Fabricació de begudes analcohòliques; producció d’aigües minerals i altres tipus
1107 d’aigües embotellades

18

Arts gràfiques i suports enregistrades

32

F
41

Indústries manufactureres diverses

412 Construcció d'edificis
Construcció d'obres d'enginyeria civil
Ajuntament de Reus

>500

20/01/2021

Si es consideren establiments comercials:
Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.
Si es consideren establiments industrials, als quals és aplicable
el RSCIEI, i es troben inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010, del
18 de febrer.

≤500 i sense
magatzem de Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a
materials
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
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Cap GrupSubgrup (Classificació segons superfície construïda del local en m2, si no s'indica altra unitat)

43

G
45

46

47

Requereix informe previ de bombers

421 Construcció de carreteres, vies fèrries, ponts i túnels

>500

422 Construcció de xarxes

>500

429 Construcció d'altres obres d'enginyeries
Activitats especialitzades de la construcció
431 Preparació d'obres
432 Instal·lacions d'edificis i obres
433 Acabament d'edificis
439 Altres activitats especialitzades construcció
Comerç a l'engròs i al detall
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (només comercials pròpiament)

>500
>500
>500
>500
>500

451 Venda de vehicles a motor

>120

≤120

453 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor

>120

≤120

454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris
Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor
461 Intermediaris comerç
Comerç a l'engròs de d'aliments, begudes i tabac, Observació: s’exclou el comerç a
463 l'engròs de productes d'origen animal (CCAE 4632, 4638 i 4639)
464 Comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les TIC
466 Comerç a l'engròs d'altra maquinària i equips
467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat
469 Comerç a l'engròs no especialitzat
Comerç al detall excepte vehicles de motor i motocicletes
471 Comerç al detall en establiments no especialitzats

>120

≤120

>120

≤120

>120
>120
>120
>120
>120
>120

≤120
≤120
≤120
≤120
≤120
≤120

>120

≤120

472
474
475
476
477
H
49

Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac, s’exclouen les carnisseries amb obrador
i les fleques amb forns de potència > 7,5 kW, regulades per la Llei 20/2009.
Comerç al detall d'equips per a les TIC
Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic
Comerç al detall d'articles culturals i recreatius
Comerç al detall d'altres articles en establiments
Transport i emmagatzematge
Transport terrestre; transport per canonades

Transport de mercaderies per carretera i mudances amb un màxim de vehicles (n) i
494 sense magatzem regulador

Ajuntament de Reus

20/01/2021

≤500 i sense
Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a
magatzem de
l'aplicació RSCIEI i inclòs en l'Annex 2 de la 3/2010
materials

≤500 i sense
Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a
magatzem de
l'aplicació RSCIEI i inclòs en l'Annex 2 de la 3/2010
materials

>120
>120
>120
>120
>120

≤120
≤120
≤120
≤120
≤120

En el cas de
naus
d’empreses de
camions o
furgonetes de
logística,
terres campes
d’aparcament
de vehicles,
etc.

N≤2 i sense
magatzem
regulador

Si es consideren establiments comercials:
Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.
Si es consideren establiments industrials, als quals és aplicable
el RSCIEI, i es troben inclosos a l’annex 2
de la Llei 3/2010.

Si es consideren establiments comercials:
Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.
Si es consideren establiments industrials, als quals és aplicable
el RSCIEI, i es troben inclosos a l’annex 2
de la Llei 3/2010.

Si es consideren establiments comercials:
Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.
Si es consideren establiments industrials, als quals és aplicable
el RSCIEI, i es troben inclosos a l’annex 2
de la Llei 3/2010.

Sempre que l’emmagatzematge de vehicles estigui classificat a
l’annex 2 de la Llei 3/2010

Activitats
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Certificat

Cap GrupSubgrup (Classificació segons superfície construïda del local en m2, si no s'indica altra unitat)
52
Emmagatzematge i activitats afins al transport

Requereix informe previ de bombers

Les activitats incloses a l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de
febrer.

Dipòsit i emmagatzematge, s’exclouen els magatzems d’activitats afectats per algun
521 dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

53

Activitats afins al transport terrestre, s’exclouen les activitats afectades per algun
5221 dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre .
Activitats postals i de correus
531 Activitats postals nacionals (si es consideren establiments comercials)

I
55

Les activitats d’emmagatzematge de vehicles classificades a
l’annex 2 de la Llei 3/2010 :
Aparcament de vehicles amb superfície construïda > 2.000 m2,
o bé si disposa de dues o més plantes sota rasant, o bé si es
troba situat sota un edifici i té una superfície construïda > 750
m2.
Emmagatzematge (estacionament) de vehicles destinats al
servei de transport de persones o mercaderies, si està a
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.
Terminal de transport de persones, si disposa de superfície
construïda > 500 m2 o presenta un aforament > 500 persones.
Estació o intercanviador de transport terrestre, si es troba situat
en planta sota rasant o presenta un aforament > 500 persones.

532 Activitats postals i de correus (si es consideren establiments comercials)
Hostaleria
Serveis d'allotjament
551 Hotels i allotjaments similars

Ajuntament de Reus

20/01/2021

>120

≤120

>120

≤120

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2. En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.
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Cap GrupSubgrup (Classificació segons superfície construïda del local en m2, si no s'indica altra unitat)

Requereix informe previ de bombers

Tots.
s’exclouen les
modalitats
d’establiments
de turisme
rural, els
habitatges
d’ús turístic i,
en general,
tota modalitat
d’allotjament
turístic que es
pugui dur a
terme en
edificis o
establiments
amb ús
característic
residencial
d’habitatge.

552 Allotjaments turístics i altres de curta durada
56

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
amb ús
característic
residencial
d’habitatge.
Observació:
La cèdula
d’habitabilitat
equival al
certificat
tècnic
justificatiu en
els termes que
estableix
l’article 31.1.

Si el nombre de places disponibles > 20

559 Altres tipus d’allotjament
Serveis de menjars i begudes
Si la superfície construïda > 500 m2 o l’aforament > 500
persones.

561

Provisió de menjars preparats resten incloses les activitats comercials al detall,
sense consumició en l’establiment, i aquelles activitats no previstes en el punt 7.2
562 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

Ajuntament de Reus

20/01/2021

>120

≤120

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2. En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

Activitats
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Requereix informe previ de bombers

Tots.
s’exclouen els
espectacles
públics
musicals i les
activitats
recreatives
musicals
regulats per la
Llei 11/2009
amb una
superfície >
500m2 i un
aforament >
500 persones.

58

Establiments de begudes s’exclouen les activitats de caràcter extraordinari, les de
563 règim especial i amb reservats annexos regulades per la Llei 11/2009, del 6 de juliol.
Informació i comunicacions
Edició

59

Edició de llibres, periòdics i altres activitats d’edició s’exclouen les impremtes
581 (incloses CCAE 181).
582 Edició de programes informàtics
Cinema i vídeo; enregistrament de so

J

>120
>500

Totes les
activitats de
projecció de
pel·lícules en
sales
cinematogràfiq
ues. La resta
d’establiments
si la superfície
construïda >
500 m2.

591 Activitats de cinema, vídeo i programes de tv
Activitats d'enregistrament de so i edició musical si es fan enregistraments en
592 directe, s’inclou en les activitats d’espectacles (CCAE 900).
60

Si la superfície construïda > 500 m2 o l’aforament > 500
persones.

≤120
≤500

Totes les activitats de projecció de pel·lícules en sales
≤500
cinematogràfiques. La resta d’establiments d’activitats
s’exclouen les recreatives o de concurrència pública amb una superfície > 500
activitats de m2 o un aforament de > 500 persones.
projecció de
pel·lícules en
sales
cinematogràfiq
ues.

>500

≤500

>500

≤500

Ràdio i televisió
601 Activitats de radiodifusió

Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència
amb una superfície > 500 m2 o un aforament de >500
602 Activitats de programació i emissió de televisió
61

Ajuntament de Reus

>500

≤500

Telecomunicacions

20/01/2021

Activitats
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62
63

64

65

66

Requereix informe previ de bombers

619 Altres activitats de telecomunicacions
>120
Serveis de tecnologies de la informació
620 Serveis de tecnologies de la informació
>500
Serveis d'informació
631 Processament de dades i hostatge; portals web
>500
639 Altres serveis d'informació
>500
Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
6419 Altres tipus de mediació monetària
>500
642 Activitats de les societats hòlding
>500
649 Altres tipus de mediació financera
>500
Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria
651 Assegurances
>500
652 Reassegurances
>500
653 Fons de pensions
>500
Activitats auxiliars de la mediació financera i d’assegurances
661 Activitats auxiliars de la mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
>500
662 Activitats auxiliars d’assegurances i fons de pensions
>500
663 Activitats de gestió de fons
>500

Ajuntament de Reus

20/01/2021

≤120

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.

≤500
≤500
≤500
≤500
≤500
≤500
≤500
≤500
≤500
≤500
≤500
≤500

Activitats
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Cap GrupSubgrup (Classificació segons superfície construïda del local en m2, si no s'indica altra unitat)
L
Activitats immobiliàries
68
Activitats immobiliàries
681 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi
682 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
683 Activitats immobiliàries per compte d'altri
M
Activitats professionals, científiques i tècniques
69
Activitats jurídiques i de comptabilitat
691 Activitats jurídiques
692 Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
70
Activitats de seu centrals i consultoria empresarial
701 Activitats de seus centrals
702 Activitats de consultoria de gestió empresarial
71
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
711 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria

Certificat

Requereix informe previ de bombers

>500
≤500
>500
≤500
>500
≤500
(excepte que es realitzai en habitatges particulars)
>500
>500

≤500
≤500

>500
>500

≤500
≤500

>500

≤500

Si la superfície
construïda
destinada a
laboratoris és
>
50 m2
(excloent-ne
despatxos,
magatzems i
altres àrees
auxiliars) o
sempre que la
superfície
construïda
total
sigui > 500 m2.

Si la superfície
construïda
destinada a
laboratoris és
≤ 50 m2
(excloent-ne
despatxos,
magatzems i
altres àrees
auxiliars) i
sempre que la
superfície
construïda
total sigui ≤
500

>500
>500

≤500
≤500

>500

≤500

Anàlisis i assajos tècnics (superfície laboratori ≤ 50 m²) Observació: s’exclouen els
laboratoris d’anàlisi i recerca previstos a la Llei 20/2009, del 4 de desembre (codi
12.23 dels annexos II i III).

712
73

74

N
77

Publicitat i estudis de mercat
731 Publicitat
732 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Altres activitats professionals i tècniques
741 Activitats de disseny especialitzat

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2. En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

742 Activitats de fotografia
743 Activitats de traducció i d'interpretació
749 Altres activitats professionals i tècniques no classificades en altres apartats
Activitats administratives i serveis auxiliars
Activitats de lloguer

771
772
773
774
Ajuntament de Reus

>120
≤120
>500
≤500
>500
≤500
(excepte que es realitzai en habitatges particulars)

Lloguer de vehicles de motor
Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics
Lloguer de maquinària, equips i béns tangibles
Arrendament de propietat intel·lectual, excepte drets d'autor
20/01/2021

>500

≤500 sense
aparcament

>500
>500
>500

≤500
≤500
≤500

Si disposa aparcaments de vehicles situats sota un edifici i
amb una S>750
Amb dues o més plantes
subterrànies
Tota la resta i una S>2000

Activitats
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Requereix informe previ de bombers
78
Activitats relacionades amb l'ocupació
781 Activitats de les agències de col·locació
>500
≤500
782 Activitats de les empreses de treball temporal
>500
≤500
783 Altres tipus de provisió de recursos humans
>500
≤500
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
>500
≤500
799 Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen
>500
≤500
80
Activitats de seguretat i investigació
801 Activitats de seguretat i investigació
>500
≤500
802 Serveis de sistemes de seguretat
>500
≤500
803 Activitats d’investigació
>500
≤500
81
Serveis a edificis i activitats de jardineria
811 Serveis integrals a edificis i instal·lacions
>500
≤500
812 Activitats de neteja
>500
≤500
813 Activitats de jardineria
>500
≤500
82
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
821 Activitats administratives i auxiliars d'oficina
>500
≤500
822 Activitats de centres d'atenció telefònica
>500
≤500
823 Organització de convencions i fires de mostres
>500
≤500
829 Altres activitats de suport a les empreses
>500
≤500
O
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
84
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
>500
≤500
841 Administració pública i de la política econòmica i social
>500
≤500
842 Administració pública i de la política econòmica i social
>500
≤500
843 Seguretat Social obligatòria
>500
≤500
P
Educació
85
Educació
851 Educació preprimària
852 Educació primària
853 Educació secundària
854 Esducació postsecundària
Si tenen una alçada d’evacuació de més de 15 m o una
superfície > 2000 m2 construïts
855 Altres activitats d’educació

Q

856 Activitats auxiliars d’educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
86
Activitats sanitàries

862 Activitats mèdiques i odontològiques
869 Altres activitats sanitàries
87

Ajuntament de Reus

>120

≤120

>120

≤120

>120
>120

≤120
≤120

Tots els establiments classificats com d’ús hospitalari d’acord
amb el CTE. Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori,
si tenen una alçada d’evacuació de més de 15 m i una
superfície per planta > 750 m² construïts.

Activitats de serveis socials amb allotjament
Observacions: s’exclouen els hospitals i les clíniques amb ingrés de pacients regulats per la Llei 20/2009 (codi 12.25).

20/01/2021

Activitats
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Requereix informe previ de bombers
Totes les residències assistides per a persones grans. Tots els
centres sociosanitaris. Tots els establiments classificats com
d’ús hospitalari d’acord amb el CTE. Establiments d’ús sanitari
de caràcter ambulatori, si tenen una alçada d’evacuació de més
de 15 m i una superfície per planta > 750 m² construïts.

871 Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d’infermeria

>500

≤500

Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica,
872 malalts mentals i drogodependents
Si el nombre de places disponibles > 20.

Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb
873 discapacitat física
879 Altres tipus d’activitats de serveis socials amb allotjament
Activitats de serveis socials sense allotjament
Observació: s’exclouen els hospitals de dia i els centres d’assistència primària regulats per la Llei 20/2009 (codi 12.26).

88

Tots els centres de dia.
Tots els establiments classificats com d’ús hospitalari d’acord
amb el CTE. Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori,
si tenen una alçada d’evacuació de més de 15 m i una
superfície per planta > 750 m² construïts.
Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència
amb una superfície > 500 m² o un aforament de
> 500 persones.

Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans i persones amb
discapacitat

881

>500

≤500

Altres tipus d’activitats de serveis socials sense allotjament
889

>500

≤500

Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori, si tenen una
alçada d’evacuació de més de 15 m i una superfície per planta
> 750 m² construïts.
Observació: s'exclouen les activitats regulades per la Llei
20/2009, del 4 de desembre.
Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori, si tenen una
alçada d’evacuació de més de 15 m i una superfície per planta
> 750 m² construïts.
Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència
amb una superfície > 500 m² o un aforament de
> 500 persones.

8891 Activitats d’atenció diürna d’infants

>120

≤120
Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori, si tenen una
alçada d’evacuació de més de 15 m i una superfície per planta
> 750 m² construïts.
Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència
amb una superfície > 500 m² o un aforament de
> 500 persones.

8899 Altres tipus d’activitats de serveis socials sense allotjament ncaa

Ajuntament de Reus

>500

20/01/2021

≤500

Activitats

Llei 18/2020

Codi 18
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Projecte +
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Certificat

Cap GrupSubgrup (Classificació segons superfície construïda del local en m2, si no s'indica altra unitat)
R
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
90
Activitats de creació, artística i d’espectacles

9001
9002
9003
9004
91

Requereix informe previ de bombers

Arts escèniques
Activitats auxiliars a les arts escèniques
Creació artística i literària
Gestió de sales d’espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus

>500
>500
>500
>500

910 Activitats de biblioteques, arxius i museus
92

93

≤120

Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència
amb una superfície > 500 m² o un aforament de > 500
persones.

>120

≤120

Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència
amb una superfície > 500 m² o un aforament de > 500
persones.

>120

Jocs atzar i apostes

920 Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment
Activitats esportives Observació: s’exclouen els camps de golf previstos a la Llei
931 20/2009, del 4 de desembre (codi 12.35 de l’Annex II).

>120

≤120

9311 Gestió d’instal·lacions esportives

>120

≤120

9312 Activitats de clubs esportius

>120

≤120

9313 Activitats dels gimnasos

>120

≤120

9319 Altres activitats relacionades amb l’esport

>500

≤500

>120

≤120

>120

≤120

>500
>500
>500

≤500
≤500
≤500

951 Reparació d'ordinadors i equips de comunicació

>120

≤120

952 Reparació d'efectes personals i domèstics
Altres serveis personals
960 Altres activitats de serveis personals

>120

≤120

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.

≤120

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.

≤120

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.

932 Altres activitats recreatives i entreteniment

9329
S
94
941
942
949
95

96

≤500
≤500
≤500
≤500

Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència
amb una superfície > 500 m² o un aforament de > 500
persones.

Altres activitats recreatives i d’entreteniment ncaa Observacions: s’exclouen els
espectacles públics musicals i les activitats recreatives musicals regulades per la
Llei 11/2009 amb una superfície
> 500 m² i una aforament > 500 persones.
Altres serveis
Activitats associatives
Activitats d'organitzacions empresarials i professionals
Activitats sindicals
Activitats associatives diverses
Reparació d'ordinadors i d'efectes personals i domèstics

Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell Observacions: s’exclouen les bugaderies
industrials regulades per la Llei 20/2009, del 4 de desembre (codi 12.39), i les
9601 instal·lacions per a la neteja en sec (Annex II i III codi 12.41).

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa

Ajuntament de Reus

>120

>120

20/01/2021

Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència
amb una superfície > 500 m² o un aforament de > 500
persones.

Activitats

Llei 18/2020

Codi 18
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Requereix informe previ de bombers

Pompes fúnebres i activitats que s’hi relacionen Observació: s’exclouen les
9603 activitats d’incineració regulades per la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

>120

≤120

Si es consideren establiments comercials:
Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m².
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.
Si es consideren establiments de pública concurrència:
Establiments amb una superfície construïda > 500 m² i
l’aforament > 500 persones.

9604 Activitats de manteniment físic

>120

≤120

Si la superfície construïda > 500 m² i l’aforament > 500
persones.

9609 Altres activitats de serveis personals no classificades en altres apartats

Ajuntament de Reus

>120

20/01/2021

≤120

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una
superfície construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície construïda > 2.000 m2.

Activitats

