ESQUEMA DE CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS COMERCIALS
www.infoactivitats.com

D’acord amb el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials
i les modificacions de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica

Canvi de titularitat i
remodelació
400 m2 < Sv

(1) Sv < 800 m2
PETIT ESTABLIMENT
COMERCIAL (PEC)

St < 400 m2

(1) Sv ≥ 2500 m2
GRAN ESTABLIMENT COMERCIAL
TERRITORIAL (GECT)

1300 ≤ Sv < 2500
GRAN ESTABLIMENT
COMERCIAL (GEC)

(1) 800 m2 ≤ Sv < 1300 m2
MITJÀ ESTABLIMENT (MEC)

20/02/2013

(1) ESTABLIMENT COMERCIAL
SINGULAR (ECS)

Venda a l’engròs.
Venda d’automoció i carburants,
embarcacions i altres vehicles,
maquinària, materials de construcció i
similars, pirotècnia, jardineria, vivers,
etc…

St ≥ 400 m2
Municipi > 5000
habitants

(2) Assimilable a
municipi de mes de
5000 habitants

Dins de TUC

Municipi > 50000
habitants

Municipi ≤ 5000
habitants

Capital de Comarca

Fora de TUC

Municipi ≤ 50000
habitants

(2) Assimilable a
municipi de mes de
50000 habitants

Capital de Comarca

Sv < 1300 m

Comunicació, acompanyada de declaració
responsable conforme la persona interessada
disposa del document públic o privat
acreditatiu de la transmissió, signada per
ambdues parts.
S’ha de presentar a la OGE i a l’Ajuntament,
com a màxim 1 mes després del canvi de
titularitat de l’establiment.

NO
PERMÈS

NO
PERMÈS

2

Sv ≥ 1300 m

Règim de Comunicació
d’activitat innòcua

Règim de Comunicació
ambiental municipal

Tramitació a l’Ajuntament

(llei 20/2009)
Tramitació a l’Ajuntament

Sv ≥ 5000 m2

Dins de TUC

Dins de les zones d'accés restringit de les
estacions de línies transfrontereres i transregionals
del sistema ferroviari que acullen el tren d'alta
velocitat o línies de llarg recorregut, dels ports
classificats d'interès general i dels aeroports amb
categoria d'aeroports comercials segons el Pla
d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya
2009-2015

2

400 m2 ≤ Sv < 5000 m2

Comunicació d’activitat comercial,
amb declaració responsable prèvia.
Si hi ha obres, s’ha de presentar en el
moment de sol·licitar la llicència
d’obres (a l’Ajuntament o a la OGE)
Si no hi ha obres, s’ha de presentar a
la OGE, al menys 1 mes abans
d’iniciar l’activitat.

Sv < 1300 m2

Llicència comercial
(DL 1/2009)
S’ha de presentar la sol·licitud a la
OGE, amb la documentació
indicada a l’art. 20 del DL 1/2009

Sv ≥ 1300 m2

Sv: Superfície de venda (definició art. 5.c del decret Llei 1/2009
St: Superfície total.
OGE: Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat.
1)Nova implantació, ampliació i canvi d’activitat.
2)Població equivalent a temps complet anual (ETCA) > n
3) Definició a l’art. 5.a del decret Llei 1/2009 (alguns exemples
d’establiments singulars són: venda a l’engròs, venda cotxes i
similar, venda de maquinària, grans establiments de ferreteria,
electrodomèstics, mobles, etc.)
TUC: Trama Urbana Consolidada, definició a l’art. 7 del DL
1/2009. Mapes de TUC disponibles a al web de la OGE.

