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Administració Local

2017-08506
Ajuntament de Reus
Medi Ambient i Ocupació - Gestió Ambiental

ANUNCI 

Per acord del Ple de l’Ajuntament de dia 19 de desembre de 2016, es va aprovar inicialment el “Pla de verifi cació 
d’activitats comunicades de Reus, 2017-2022”, redactat pels tècnics municipals. Tant l’acord d’aprovació inicial com 
el text del pla, es van sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb els tràmits previstos 
als articles 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i arts. 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, sense que s’hagin presentat al·legacions. Per tant, en virtut del punt tercer de 
l’acord aprovatori, l’esmentat pla ha quedat aprovat defi nitivament. D’acord amb la normativa vigent, es publica el 
text íntegre del pla.

D’acord amb allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, es publica a continuació el text íntegre del pla, perquè entri en vigor un cop transcorregut el 
termini de quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de l’esmentada Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Si es vol impugnar el present acord, que posa fi  a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació. 

Reus, 21 de juliol de 2017
EL SECRETARI GENERAL:
El vicesecretari, per delegació de signatura, Josep Maria Sabaté Vidal

PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES DE REUS, 2017-2022

1. Presentació
1.1. Preàmbul
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en 
el mercat interior (Directiva de serveis), ha comportat un seguit de canvis transcendentals en la regulació i gestió 
dels règims d’intervenció de les activitats.
Una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de serveis a I’ordenament intern, tant 
estatal com autonòmic, és que, actualment, la gran majoria d’activitats i establiments estan subjectes als règims 
de comunicació prèvia o de declaració responsable. La generalització d’aquests règims d’intervenció té per fi nalitat 
facilitar i agilitzar I’inici de les activitats, però no implica que l’Administració local es desentengui del seu correcte 
funcionament. La diferència amb el règim d’intervenció prèvia mitjançant autorització o llicència és que el control de 
les activitats subjectes a comunicació o declaració responsable es duu a terme a posteriori, un cop ja han començat 
a funcionar. 
En aquest sentit, són diverses les normes que fan referència a la facultat i, fi ns i tot, al deure de l’Administració 
de comprovar que les activitats i els establiments s’ajusten a les dades de les comunicacions i declaracions 
responsables presentades i que compleixen la normativa sectorial que sigui aplicable en cada cas. 
Així, la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (vigent 
des del 2 d’octubre de 2016), estableix que les administracions han de vetllar perquè les activitats comunicades 
compleixin la normativa sectorial que els sigui aplicable. 
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
estableix que la presentació d’una comunicació o d’una declaració responsable faculta l’Administració pública 
corresponent per verifi car la conformitat de les dades que s’hi contenen. Aquesta facultat cal entendre-Ia en el sentit 
que tant es pot comprovar la documentació presentada com inspeccionar I’establiment. 
Per la seva banda, l’art. 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que, 
els ens locals han d’establir i planifi car els procediments de verifi cació posteriors de les activitats comunicades. 
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Aquest article va ser introduït per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, la qual va modifi car també el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals amb la fi nalitat que els ajuntaments poguessin establir una 
taxa per a la realització d’aquestes comprovacions. 
La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplifi cació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en vigor des del 13 d’agost de 2015, disposa 
que el control que han d’exercir les administracions públiques sobre l’inici d’activitats econòmiques i sobre l’exercici 
d’aquestes activitats ha d’ésser proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu, i ha d’estar vinculat clarament i 
directament a l’interès general que el justifi ca. Les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment 
plans d’inspecció i control de les activitats econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga 
aquesta llei. 
El municipi de Reus té una extensió de 52,71 km2 i una població de 107.000 habitants. L’activitat econòmica es 
troba diversifi cada, però destaquen l’activitat de comerç i serveis, que primordialment s’ubica als polígons industrials 
Agro-Reus, Mas Batlle i Mas Ferrer. 
En els darrers anys, s’han incrementat les activitats de restauració i els establiments comercials, per això s’ha decidit 
prioritzar la verifi cació d’aquestes activitats amb la fi nalitat principal de comprovar que, sobretot, hagin adoptat les 
mesures necessàries per complir la normativa de contaminació acústica i de prevenció d’incendis. 
Per a Elaboració d’aquest Pla s’han utilitzat les dades de l’aplicació informàtica que conté la base de dades del cens 
d’activitats. 
L’objectiu fi nal d’aquest Pla és, doncs, garantir que les activitats subjectes als règims de comunicació o declaració 
responsable compleixin els requisits de seguretat, protecció del medi ambient, salubritat i tranquil·litat que els siguin 
exigibles, per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans alhora que es facilita I’activitat econòmica. 

1.2. Normativa aplicable 
En el preàmbul d’aquest document s’ha fet referència a les normes que emparen i motiven l’elaboració i aprovació 
del Pla.
En aquest apartat ens referim a les normes que regulen els aspectes següents:
a) El règim d’intervenció de les activitats des de diferents perspectives materials: ambiental, de seguretat de les 

persones...
b) L’atribució de competències als municipis i, per tant, l’àmbit material o els béns jurídics pels quals ha de vetllar 

l’Administració municipal.
c) Els requisits que han de complir els establiments i que, en conseqüència, s’han de comprovar durant les 

verifi cacions que es planifi quen en aquest document.
En primer lloc, cal fer referència a l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquest article estableix que els municipis tenen diferents 
competències pròpies, entre les quals destaquen:

d) La seguretat en llocs públics.
e) La protecció civil, la prevenció i l’extinció d’incendis.
f) L’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanístiques.
g) El patrimoni historicoartístic.
h) La protecció del medi.
i) La protecció de la salubritat pública.
j) El subministrament d’aigua i l’enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, 

les clavegueres i el tractament d’aigües residuals.
En segon lloc, cal fer referència a les normes que regules el règim d’intervenció de les activitats des de la perspectiva 
dels diferents àmbits materials (medi ambient, seguretat de les persones...). A la vegada, cadascuna de les lleis 
atribueix competències a les diferents administracions implicades per vetllar pel compliment de totes les previsions 
legals. Aquestes normes són les següents:
a) La Llei 3/1998, de La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, (derogada 
amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009) que classifi cava les activitats en funció de la seva incidència ambiental i, 
resumidament, estableix:
- Activitats Annex I – Autorització ambiental de la Generalitat.
- Activitats Annex II.1 – Llicència ambiental de la Generalitat.
- Activitats Annex II.2 – Llicència ambiental de l’Ajuntament.
- Activitats Annex III – Comunicació ambiental de l’Ajuntament.

b) La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), en vigor des de l’11 
d’agost de 2010, que classifi ca les activitats en funció de la seva incidència ambiental i, resumidament, estableix:
- Activitats Annex I – Autorització ambiental de la Generalitat.
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- Activitats Annex II – Llicència ambiental de l’Ajuntament amb informe d’avaluació ambiental de la Ponència 
Ambiental Municipal.

- Activitats Annex III – Comunicació prèvia ambiental a l’Ajuntament.

Quant a competències, l’article 8 disposa:
1. Les competències sectorials en matèria ambiental que correspon als ajuntaments i a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya són les que determina la normativa específi ca aplicable a cada matèria.
2. Els ajuntaments tenen una intervenció preceptiva pel que fa a contaminació per soroll, vibracions, escalfor, olors, 
subministrament d’aigua, abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió de 
residus municipals, si no és que aquestes competències són delegades expressament a altres ens o organismes.

c) La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 
(LEPAR), en vigor des del 8 d’agost de 2009, que disposa que correspon als ajuntaments atorgar les llicències 
d’establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats recreatives de caràcter permanent i les llicències 
d’establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats recreatives no permanents desmuntables.
Cal destacar que, tant la Llei 11/2009 com el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament que la 
desenvolupa, atribueixen a la Generalitat la potestat d’inspeccionar els establiments oberts al públic d’espectacles i 
activitats recreatives pel que fa a la verifi cació dels aspectes que estableix el Reglament. Aquesta competència pot 
ser assumida pels ajuntaments mitjançant un acord de ple.
No obstant això, es considera que d’acord amb el que estableixen l’article 84 ter de la LBRL, el 36 de la Llei 26/2010 
i l’article 4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’Ajuntament és competent per 
verifi car les dades de les comunicacions i declaracions responsables que rep i també per fer inspeccions que tinguin 
per objecte comprovar el compliment de la normativa ambiental i la de prevenció i seguretat en cas d’incendi, en 
exercici de les competències de medi ambient que li atorguen la LBRL i la LPCAA i la Llei 3/2010, de 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edifi cis.

d) El Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, en vigor des del 29 de 
desembre de 2009, regula la localització i l’ordenació dels equipaments comercials, i estableix en els seu article 
25.1 que:
- Correspon a l’Administració local el control del compliment dels preceptes continguts en aquest Decret llei dels 

establiments comercials de fi ns a 1.300 metres quadrats de superfície de venda; a l’Administració local i al 
departament competent en matèria de comerç entre 1.300 metres quadrats i 2.500 metres quadrats de superfície 
de venda, i a partir de 2.500 metres quadrats de superfície de venda també al departament competent en matèria 
de comerç.

e) La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edifi cis, en vigor des del 10 de maig de 2010, que estableix en l’article 20 que els ajuntaments han 
de verifi car el compliment de la normativa de prevenció d’incendis en tramitació de les llicències d’obres i d’activitats 
que concedeixin. D’altra banda, inclou dos annexos on es tipifi quen determinades activitats, obres o establiments 
que requereixen una intervenció preventiva de la Generalitat i una comprovació per part d’una ECA.
Pel que fa a la distribució competencial, l’article 8 disposa que:
- Correspon a l’Administració municipal, en el marc de la competència municipal de prevenció d’incendis, verifi car 

el compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendis en els casos en què tinguin la competència per 
concedir la llicència d’obres o d’activitats, sens perjudici del que estableix l’article 22.

- En els casos en què l’atorgament de la llicència d’obres o d’activitats a què fa referència l’apartat 1 és competència 
municipal, el control preventiu per determinar que l’establiment o l’edifi ci compleix les condicions de seguretat 
en cas d’incendi correspon a l’Administració municipal, directament o per mitjà de les entitats col·laboradores de 
l’Administració prèviament autoritzades.

Així, s’incorpora un annex d’activitats que tenen cert risc d’incendi i que s’han de sotmetre a un acte de comprovació 
abans de l’inici de l’activitat.
Pel que fa a prevenció i seguretat en matèria d’incendis, s’estableix que les activitats que no estan incloses a l’annex 
I de la Llei 3/2010, però que s’han inclòs a l’annex II de la Llei, estan subjectes a acte de comprovació. Per a la 
resta d’activitats, s’estableix que amb la comunicació s’ha de presentar un certifi cat d’un tècnic que acrediti que es 
compleixen els requisits i les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis exigides per la normativa 
sectorial.

f) La Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, en vigor pel que fa al règim d’intervenció, des del 31 de juliol 
de 2009; i el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de l’esmentada Llei, que subjecten a comunicació 
prèvia els establiments en què els espais útils per al culte no superin els cent metres quadrats i l’aforament previst 
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no superi les noranta persones. La resta se subjecten a llicència. No obstant això, aquest règim d’autorització ha 
esdevingut modifi cat en virtut de la Disposició Addicional Dissetena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que preveu que, el règim jurídic de l’obertura dels 
centres de culte és el de declaració responsable o comunicació prèvia, acompanyada de certifi cació d’inscripció de 
Registre Estatal d’Entitats Religioses, en el que hi consti la ubicació del lloc de culte que es pretengui constituir. (...) 
sense perjudici d’obtenir la llicència urbanística que correspongui.D’altra banda, el Reglament regula les condicions 
que han de complir els centres de culte en matèria de seguretat de les persones i d’immissions i molèsties a terceres 
persones. Pel que fa a l’atribució de competències, l’article 30 del Reglament estableix:
- L’objecte de la inspecció dels centres de culte previst en aquest Reglament es refereix a l’existència de títol 

facilitador sufi cient o de la comunicació corresponent i a la comprovació del compliment de les condicions 
tècniques i materials mínimes de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament autoritzat, 
evacuació i per evitar molèsties a terceres persones, previstes en aquest Reglament.

- La inspecció dels centres de culte la porta a terme l’òrgan competent de l’ajuntament del municipi on el centre es 
trobi ubicat. 

g) La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplifi cació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA). En el seu art. 12, classifi ca les activitats 
econòmiques que es desenvolupen en un establiment en:
−  Activitat econòmica innòcua: que és l’activitat que no produeix molèsties signifi catives ni cap afectació considerable 

al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns, incloses en l’annex I.
−  Activitat econòmica de baix risc: que és l’activitat que pot produir alguna molèstia poc signifi cativa o té una 

incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns, incloses en l’annex II. 
L’article 6 de la LSA estableix que, les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans 
d’inspecció i control de les activitats econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga aquesta 
Llei. L’apartat 6.3 especifi ca també que, en el cas que la normativa aplicable exigeixi determinats requisits per a 
l’inici o per a l’exercici de l’activitat, econòmica, una vegada presentada la comunicació prèvia corresponent o la 
declaració responsable d’estar al corrent del compliment dels requisits, l’Administració pública competent, en virtut 
de les seves potestats administratives de verifi cació, control i inspecció, pot comprovar en qualsevol moment que 
es compleixen els dits requisits i la normativa sectorial aplicable. 
Tot i que l’ajuntament també té competència en matèria de salut pública pel que fa a les activitats minoristes 
alimentàries i a les de restauració, el control específi c d’aquesta matèria es fa des de l’àrea de l’ajuntament 
competent en matèria de salut i, per tant, aquest àmbit d’inspecció no s’inclou al pla, si bé es preveu la coordinació 
de les actuacions inspectores d’ambdós àmbits.
La normativa tècnica aplicable a les activitats que s’inclouen al pla és la següent:
Prevenció d’Incendis:
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat contra incendis en 

establiments industrials. (RSCIEI)
- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis (RIPCI)
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edifi cació, CTE-DB-SI.
Contaminació acústica:
- Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, i el seu desplegament reglamentari.
- Decret 176/2009, de 10 de novembre pel que s’aprova el reglament de la Llei 16/2002 i se’n adapten els annexos.
- Ordenança Municipal de Soroll de Reus Reguladora del Soroll i Vibracions.
- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
Contaminació Lumínica:
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn,
Emissions a l’atmosfera:
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de protecció de la qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
- Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de 

l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
Residus:
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
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Legionel·la:
- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic -sanitàries per a la prevenció i 

control de legionel·losis.
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènic -sanitàries per a la prevenció i el 

control de la legionel·losi.
Accessibilitat:
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 

l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.
- Real Decret 173/2010, de 19 de febrer, por el que se modifi ca el Codi Tècnic de la Edifi cació, CTE-DB-SUA, 

aprovat por el Real Decreto 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat y no discriminació de las 
persones amb discapacitat.

2. Objecte, període de vigència i objectius 
2.1. Objecte i abast:
L’objecte del pla de verifi cació és defi nir objectius i criteris de prioritat, organitzar, periodifi car, planifi car i establir 
la metodologia de les actuacions de comprovació del compliment de la normativa aplicable en les activitats i 
establiments subjectes a règims de declaració de responsable i comunicació prèvia.
L’abast del pla de verifi cació queda circumscrit a les activitats següents:
- Activitats de l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
- Activitats de l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Establiments d’espectacles i activitats recreatives subjectes a comunicació: Activitats incloses en l’article 124 

del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 
(REPAR).

- Activitats no incloses a la legislació sectorial. Activitats subjectes a comunicació prèvia o declaració de responsable 
d’acord amb la taula 13, classifi cació municipal, aprovada pel Ple en data 16 d’octubre de 2015.

- Centres de culte inclosos en l’àmbit de la Llei 16/2009, de 22 de juliol.
- Activitats incloses a l’Annex I (innòcues) i a l’Annex II (baix risc) de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplifi cació 

de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.

En data 10/11/2016 l’Ajuntament de Reus té legalitzades 7808 activitats. De l’anàlisi del cens actual d’activitats es 
desprèn que la major part, prop del 85 %, són objecte del present pla de verifi cació.
En el darrers anys, degut als canvis legislatius, s’ha produït un increment considerable de les activitats subjectes a 
comunicació prèvia o a declaració responsable.

 

Gràfi c 1. Ordenació de les activitats de Reus per classifi cació. Les comunicacions i innòcues són objecte de l pla 
de verifi cació. 

2.2. Període de vigència:
El període de vigència del pla de verifi cació és de sis anys, del 2017 al 2022. El pla es mantindrà actualitzat 
mitjançant el desenvolupament dels programes de verifi cació anuals.

41,05%

45,74%

12,71% 0,50%

Cens d'Activitats

Innòcues
Comunicacions
Llicències
Autoritzacions
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2.3. Objectius prioritaris i línies d’actuació principal:
Objectius a assolir:
- Disposar d’informació actualitzada de les activitats que es desenvolupen a la ciutat de Reus.
- Promoure el coneixement de la normativa d’aplicació.
- Promoure la presentació de les comunicacions i declaracions responsables per part dels titulars.
- Comprovar que les instal·lacions del establiments concorden amb la documentació tècnica presentada.
- Promoure un bon manteniment de les condicions de seguretat i salut dels establiments.
- Reduir l’impacte de les activitats potencialment molestes i promoure la convivència cívica de les activitats amb el 

veïnat.
Línies d’actuació principals:
- Portar a terme tasques de foment del coneixement de la normativa d’aplicació durant les actuacions de verifi cació.
- Prioritzar la verifi cació de les activitats potencialment molestes.
- Impulsar els procediments sancionadors, d’acord a la normativa.

3. Organització de la verifi cació 
3.1. Organització i recursos humans
La persona encarregada de la direcció i coordinació del pla de verifi cació tindrà les funcions següents:
- Redactar els programes anuals de verifi cació.
- Elaborar el calendari de les actuacions dels programes de verifi cació.
- Dirigir i coordinar l’execució dels programes de verifi cació.
- Coordinar-se amb altres àrees de l’Ajuntament.
- Coordinar-se amb les Entitats Col·laboradores d’Inspecció, si s’escau.
- Administrar l’arxiu de documents generats per les verifi cacions.
- Fer el seguiment i el control dels programes de verifi cació.
- Redactar la memòria anual sobre el resultat de l’execució dels programes i del pla.
- Redactar la revisió del pla.
Les verifi cacions de les activitats comunicades que es basen en la documentació aportada pel titular, les ha de dur 
a terme el personal municipal adscrit al departament competent (serveis administratius, serveis jurídics i serveis 
tècnics), el qual podrà disposar de la col·laboració d’altres departaments de l’Ajuntament. A més de les tasques de 
verifi cació, tindrà les següents funcions:
- Verifi cació d’activitats comunicades que disposin de documentació tècnica.
- Actualització de la base de dades d’activitats si en les verifi cacions es detecten canvis que s’hagin d’introduir 

(baixes, canvis d’activitat, canvis de nom...)
- Generar i gestionar els documents administratius que es requereixin.
- Seguiment d’establiments que no disposen de llicència o comunicació d’activitat.
- Donar suport a la tramitació dels expedients que es generin com a conseqüència de les verifi cacions i inspeccions.
- Administrar l’arxiu dels expedients generats.
Les inspeccions les duran a terme els inspectors i tècnics adscrits al departament, i podran sol·licitar la col·laboració 
d’altres tècnics de l’Ajuntament, Guàrdia Urbana, altres administracions o òrgans, així com a Entitats Col·laboradores 
d’Inspecció.
En tots aquells processos que ho possibilitin, es tendirà a l’ús de les noves tecnologies, eines i programes de gestió 
informàtica, així com noves tècniques disponibles que possibilitin l’estalvi de material, simplifi cació i agilitat de 
tràmits i en general, qualsevol que ofereixi una millora i un estalvi.
3.2. Coordinació de les actuacions amb altres àmbits:
L’Ajuntament de Reus durà a terme anualment inspeccions sanitàries als establiments de restauració i de comerç 
d’alimentació. Per tant les verifi cacions d’aquests establiments es podran dur a terme conjuntament amb les 
inspeccions en matèria de Salut Pública. 

4. METODOLOGIA
4.1. Planifi cació de les actuacions de verifi cació
La planifi cació de les actuacions de verifi cació s’ha de determinar en funció de les necessitats plantejades als 
objectius del Pla i dels recursos disponibles per portar-lo a terme.
S’ha defi nit una planifi cació específi ca per cada tipologia d’activitat descrita en l’abast del pla. Per cadascuna 
s’estableix el nombre d’actuacions que cal fer tal com s’indica en l’Annex I, de planifi cació d’actuacions.
4.2. Programes de verifi cació
L’execució del pla i la planifi cació de les actuacions de verifi cació s’han de portar a terme mitjançant programes de 
verifi cació anuals.
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D’aquesta manera, s’assegura que el Pla sigui fl exible als canvis, podent-lo adaptar a nous requeriments o 
necessitats, a la comunicació de noves activitats, al cessament d’activitats existents, als recursos disponibles i a 
l’experiència adquirida. 
Els programes de verifi cació han de tenir el següent contingut:
- Introducció
- Actuacions de verifi cació
- Relació d’activitats que s’han de verifi car. 
Les activitats comunicades durant la vigència del Pla de Verifi cació (2017-2022) seran verifi cades en funció del seu 
índex de criticitat (IC) o dels objectius d’aquest pla, seguint la metodologia que es descriu a l’Annex II.
Les activitats ja legalitzades amb anterioritat a l’entrada en vigor del pla seran verifi cades en funció de l’índex de 
criticitat (IC), del temps transcorregut des de la última visita realitzada pels tècnics municipals i del barri on estan 
ubicades.
Els programes de verifi cació s’aprovaran anualment per l’Alcaldia, tot i que podrà delegar aquesta competència en 
altres òrgans municipals. 
4.3. Activitats de verifi cació ambiental
El protocol per a la verifi cació d’activitats incloses en el pla de verifi cació municipal, Annex III, especifi ca en detall 
com dur a terme les verifi cacions, els requisits previs, l’àmbit material de les verifi cacions i les diferents modalitats 
de verifi cació, i recull els formats de les actes de verifi cació que s’han d’utilitzar.

5. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El seguiment i avaluació del Pla de verifi cació s’ha de portar a terme mitjançant indicadors de seguiment i l’elaboració.
5.1. Indicadors d’avaluació
Els indicadors que es presenten a continuació s’estableixen com l’eina principal per al seguiment del Pla durant el 
seu desplegament. S’han determinat dos tipus d’indicadors. El primer grup té per fi nalitat avaluar el grau d’assoliment 
dels objectius del Pla i el segon grup té l’objectiu d’avaluar els resultats de les verifi cacions i, per tant, el grau de 
compliment de la normativa per part dels titulars de les activitats i el grau de fi abilitat dels certifi cats tècnics, que ve 
determinat per la freqüència en què s’ha comprovat que les instal·lacions no s’ajusten al projecte presentat o no 
s’han realitzat les mesures correctores indicades.

Indicadors per l’avaluació de l’execució del pla:
Àmbit Indicador Seguiment

Avaluació de l’execució 
del pla

Nombre de verifi cacions portades a terme Anual
Percentatge d’activitats verifi cades respecte les planifi cades Anual
Durada mitjana de les verifi cacions (hores) Anual
Nombre de verifi cacions que superen la durada mitjana Anual

Indicadors per a l’avaluació de les activitats verifi cades:
Àmbit Indicador Seguiment

Avaluació de les activitats 
verifi cades

Nombre d’activitats amb discrepàncies entre allò comunicat 
i la realitat

Anual

Percentatge en relació amb el nombre d’activitats verifi cades Anual
Nombre d’activitats verifi cades que han estat denunciades 
per tercers

Anual

Percentatge respecte el total Anual
Nombre d’activitats que han donat compliment a requeriments 
notifi cats després de la primera verifi cació

Anual

Percentatge respecte al total de les requerides Anual
Nombre d’activitats verifi cades que s’ha iniciat expedient 
sancionador

Anual

Percentatge respecte al total Anual
Nombre d’activitats que s’ha sancionat al tècnic responsable Anual
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5.2. Memòria anual
La memòria és el document en el qual s’avalua el desenvolupament del Pla a partir dels indicadors establerts. S’hi 
ha d’explicar el grau d’assoliment dels objectius establerts. S’hi ha d’explicar el grau d’assoliment dels objectius 
establerts, les difi cultats trobades en la seva execució i les conclusions a què s’arribi a partir de les verifi cacions, i 
s’hi exposaran propostes de millora per a anys següents.
La memòria s’ha d’elaborar anualment i ha de tenir el contingut següent:
- Antecedents: defi nició i justifi cació de la redacció i aprovació del Pla
- Objectius
- Activitats subjectes al Pla
- Aspectes materials objecte de la verifi cació
- Descripció de les actuacions dutes a terme
- Incidències
- Valoració de l’execució del Pla per mitjà dels indicadors
- Valoració del resultat de les verifi cacions
- Propostes de millora
En la memòria corresponent a l’últim any del Pla, s’ha de fer una valoració global de la seva execució.

6. Revisió del Pla de verifi cació
S’ha de fer una revisió del Pla en el cas que es produeixi un canvi en la normativa general de classifi cació i control 
d’activitats sobre la qual es sustenta. Tanmateix, alteracions importants en les condicions d’execució del Pla podrien 
igualment conduir a la seva revisió.

7. Entrada en funcionament
L’entrada en funcionament del Pla de Verifi cació d’activitats comunicades de Reus 2017-2022 tindrà vigència un cop 
realitzat el procediment administratiu corresponent d’aprovació.
Tanmateix, per la seva execució serà necessària l’aprovació del corresponent programa de verifi cació 

Annex I. Planifi cació d’actuacions – Període 2017-2022

Activitats objecte de 
verifi cació

Nre. Total 
d’activitats

Percentatge a 
verifi car

Activitats 
comunicades 

anualment

Percentatge 
a visitar

Total a 
verifi car

Annex III de la Llei 20/2009 435 75% 116 50% 384
Annex III de la Llei 3/1998 1912 75% 0 0 1434
Activitats recreatives 
subjectes de comunicació 217 Control periòdic 

Decret 112/2010 96 90% 86

Centres de culte 47 100% 2 100% 49
No incloses – comunicació 
(taula 13) 1002 70% 80 50% 741

No incloses – DR (taula 13) 3027 60% 175 25% 1860
Annex I Llei 16/2015 (DR) 173 60% 81 25% 124
Annex II Llei 16/2015 
(comunicació) 185 70% 74 35% 155

TOTAL 6998    4834

Annex II. Metodologia per determinar i prioritzar les activitats que cal verifi car

Una vegada es disposa de la planifi cació d’actuacions cal determinar quines activitats en concret s’han de verifi car 
i en quin ordre.
Amb aquest objectiu, s’ha dissenyat una metodologia que parteix de la informació del cens d’activitats (BDA) i que 
permet prioritzar de forma senzilla, les activitats que s’han de verifi car cada any.
S’ha considerat fonamental que aquesta metodologia aporti la màxima objectivitat possible, sense oblidar les 
particularitats i necessitats del municipi integrant també una variable específi ca.
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1. Activitats de nova comunicació durant la vigència del Pla de Verifi cació 

La planifi cació es durà a terme mitjançant el valor obtingut en l’ÍNDEX DE CRITICITAT (IC).
Variable Objectiu Font d’informació

Objectiva

Prioritzar en funció de la potencialitat de les activitats 
de generar un efecte advers sobre el medi ambient a les 
persones o bé, ocasionar molèsties a partir de les seves 
característiques intrínseques.
S’ha defi nit l’ÍNDEX DE CRITICITAT (IC), que depèn de 
paràmetres qualifi cables

Cens d’activitats municipal (BDA)

Específi ca

Prioritzar en funció de condicionants que poden tenir una 
incidència determinada i sobre els quals l’Ajuntament pot 
prendre mesures:
- Problemàtiques concretes del municipi.
- Denúncies i queixes.
- Antecedents dels establiments.

Informació en poder de 
l’Ajuntament procedent 
d’inspeccions, verifi cacions 
prèvies, expedients anteriors, 
denúncies i queixes, tipologia 
d’activitats...

 
Paràmetres que conformen l’índex de criticitat (IC):
L’IC el conformen un total de 5 paràmetres considerats més rellevants en la determinació de l’impacte d’una activitat.
A cada paràmetre se li assigna un valor entre 1 i 5, en funció de la incidència que tingui en relació als efectes de 
les activitats sobre el medi ambient, la seguretat de les persones i dels béns, i les molèsties que pugui ocasionar:
5: incidència molt alta
4: incidència alta
3: incidència moderada
2: incidència baixa
1: incidència molt baixa

Paràmetres que conformen l’IC:
Classifi cació: Taula 1
Superfície: Taula 2
Càrrega de foc: Taula 3
Ocupació: Taula 4
CCAE:  Taula 5 

Taula 1: Classifi cació

1 ENERGIA Olors Soroll Residus

1

Instal·lacions de combustió. S’hi inclouen les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial en les quals 
es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i 
també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de 
vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent 
en una industria, tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho 
és, amb una potència tèrmica de combustió (MW)

5 5 5

6 Generadors de vapor amb una capacitat (tones de vapor/hora) 5 5 5
7 Generadors de calor amb una potència calorífi ca (tèrmies/hora) 5 5 5

12
Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la producció d’electricitat, 
vapor i aigua calenta, que no estigui incloses al codi 1.1 de l’annex I.1, 
amb una potència tèrmica (MW)

5 5 5

13 Instal·lacions fotovoltaiques de superfície, S (ha) ubicades en sòl no 
urbanitzable, i una potència, P (kW) 1 1 1

3 PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS Olors Soroll Residus
4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció (t/d) 5 5 5
5 Fabricació de tubs i perfi ls 5 5 5
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6 Tractament d’escòria siderúrgica i de fosa 5 5 5
7 Industria per la transformació de metalls ferrosos 5 5 5
10 Producció i primera transformació de metalls preciosos 5 5 5
14 Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries 5 5 5

15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes 
d’aigua calenta) 5 5 5

16 Fabricació de generadors de vapor 5 5 5
18 Tractament tèrmic de metall 5 5 5
20 Afi nament de metalls 5 5 5
23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars 5 5 5
24 Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta 5 5 5

27 Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i 
òptics 5 5 5

32 Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars 5 5 5

4 INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ Olors Soroll Residus

6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació 
de fi bres minerals, amb una capacitat de fosa (tones/dia) 5 5 5

14 Instal·lacions d’emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, 
amb una capacitat (tones) 5 5 5

16 Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de 
roques i pedres naturals, amb una capacitat de producció (t/d) 5 5 5

18 Instal·lacions per al sorrejat amb sorra, grava menuda o altres abrasius 5 5 5
20 Tractaments superfi cials del vidre per mètodes físics 5 5 5

5 INDÚSTRIA QUÍMICA Olors Soroll Residus
19 Emmotllament per fusió d’objectes parafínics 5 5 5

6 INDUSTRIA TÈXTIL DE LA PELL I CUIRS Olors Soroll Residus
3 Fabricació de feltres buates i làmines tèxtils no teixides 5 5 5
4 Filatura de fi bres 5 5 5
5 Fabricació de teixits 5 5 5
6 Acabats de pell 5 5 5
7 Obtenció de fi bres vegetals per procediments físics 5 5 5
8 Amarratge de lli, del cànem i d’altres fi bres tèxtils 5 5 5
10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars 2 5 5

7 INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC Olors Soroll Residus
1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals (tones/dia) 5 5 5

2 Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris 
a partir de:

a Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat 
d’elaboració de productes acabats (tones/dia) 5 5 5

b Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes 
acabats, valor mitjà trimestral (tones/dia) 5 5 5

3 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda 
(valor mitjà anual) (tones/dia) 5 5 5
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4 Producció de midó    

5 Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i farina, amb una capacitat 
(tones) 5 5 5

6 Carnisseries amb obrador 5 5 5
7 Panateries amb forns de potència superior a 7,5kw 5 5 2

8 INDÚSTRIA DE LA FUSTA, DEL SURO I DELS MOBLES Olors Soroll Residus
3 Fabricació de mobles 5 5 5

4
Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i d’enllistonats amb 
partícules aglomerades o amb fi bres i fabricació d’altres taulons i 
plafons, amb una producció

5 5 5

5 Tractament del suro i producció d’aglomerats de suro i linòleums 5 5 5

6 Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors 
de suro 5 5 5

7 Serradura i especejament de la fusta i del suro 5 5 5
8 Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro 5 5 5
9 Fusteries, ebenisteries i similars 5 5 5

9 INDÚSTRIA DEL PAPER Olors Soroll Residus

2 Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una 
capacitat de producció (tones/dia) 5 5 5

5 Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró, 
amb una capacitat de producció (t/d) 5 5 5

11 ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES Olors Soroll Residus

1 Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva 
(Annex II declaració impacte ambiental)

a Aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre 
equivalent per a altres espècies d’aus amb un nombre de places de 5 5 5

b.i Porcs d’engreix (de més de 30 kg) amb nombre de places de 5 5 5
c.i Truges reproductores amb nombre de places de 5 5 5
c.ii Truges reproductores en cicle tancat, amb nombre de places 5 5 5
d Vacum d’engreix (vedells) amb un nombre de places de 5 5 5
e Vacum de llet amb un nombre de places de 5 5 5
f Oví i cabrum amb un nombre de places 5 5 5
g Equí amb un nombre de places de 5 5 5

h Places de qualsevol altra espècie animal, no especifi cades en qualsevol 
dels annexos d’aquesta Llei, (UR¹) 5 5 5

j
Places de bestiar porcí i boví, de diferents aptituds, tinguin o no places 
per a altres espècies animals, excepte si disposen de places d’aviram, 
la suma de les quals sigui (en URP¹)

5 5 5

k Places d’aviram i d’altres espècies animals, incloses porcina i bovina, la 
suma de les quals sigui (URP1) 5 5 5
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l

Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, entenent 
com a tal el sistema en què l’alimentació es basa fonamentalment a 
pastura, però els animals es troben estabulats durant un cert període 
de l’any, normalment l’hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes 
explotacions, per a classifi car-lesa cadascun dels annexos, es calcularà 
proporcionalment als períodes en què els animals romanen a les 
instal·lacions, i d’una manera genèrica equival al 33% de la capacitat 
de les instal·lacions de cria intensiva

5 5 5

m Conills 5 5 5
n Pollastres d’engreix 5 5 5
2 Instal·lacions d’aqüicultura (Annex II declaració impacte ambiental)   
a Intensiva amb una capacitat de producció de (tones/dia) 5 5 5
b Extensiva amb una capacitat de producció de (tones/dia) 5 5 5

Activitats agroindustrials

3 Instal·lacions per l’eliminació o l’aprofi tament de canals o restes 
d’animals, amb una capacitat de tractament de (tones/dia) 5 5 5

4 Deshidratacióartifi cial de farratges 5 5 5
5 Assecatge del pòsit del vi 5 5 5
6 Assecatge del llúpol amb sofre 5 5 5

7 Assecatge de gra i altres materials vegetals per mitjà de procediment 
artifi cials 5 5 5

12 ALTRES ACTIVITATS olors soroll residus

2

Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes 
o productes amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular 
per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, 
impermeabilitzar-los, encolar-los, lacrar-los, pigmentar-los, netejar-los 
o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvent

5 5 5

3

Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió 
sobre qualsevol suport i la cuita i l’assecatge corresponents, quan la 
quantitat emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers és de 
(kg)

5 5 5

4 Instal·lacions d’assecatge amb llit fl uid, forn rotatori i d’altres, quan la 
potència de la instal·lació sigui (tèrmies/h.) 5 5 5

5 Argentament de miralls 5 5 5

6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que n’utilitzen (tones/
any) 5 5 5

10

Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, 
productes petrolífers, gasos combustibles i d’altres productes perillosos), 
amb una capacitat de (m³) tret de les instal·lacions expressament 
excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial 
aplicable

5 2 5

13 Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents 5 5 5
15 Envasament en forma d’aerosols, no compresos en l’anterior epígraf 5 5 5

18b
Tallers de reparació mecànica, exclosos els de reparació de vehicles 
automòbils, llevat dels que disposin d’instal·lacions de pintura i 
tractament de superfícies

5 5 5

19b Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport 
que no fan operacions de pintura, amb una superfície(m²) 5 5 5
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23 Laboratoris d’anàlisis i recerca (excloent-ne despatxos, magatzems i 
altres àrees auxiliars) amb una superfície total (m²) 5 2 5

25 Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general amb un nombre 
de llits per a l’hospitalització o l’ingrés dels pacients determinat (l) 5 5 5

26 Centres d’assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície per 
planta superior a (m²) o una alçada (h) d’evacuació de més de 5 5 5

32 Centres Veterinaris 5 5 5

33 Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i 
reprodueixen animals 5 5 5

34 Centres de cria i subministrament i centres usuaris d’animals 
d’experimentació 5 5 5

41 Instal·lacions de neteja en sec, amb una superfície 5 5 5
43 Fabricació fi bra òptica 5 5 5
46 Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb superfície (m²) 2 4 1

59

Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal 
(aprofi taments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, 
cultius energètics, serradures…) o de productes d’aquesta biomassa 
(llenya, pèl·let, estella, briquetes…) amb una capacitat (m3)

2 5 2

13 DESCRIPCIÓ ACTIVITAT NO INCLOSES olors soroll residus
1 ACTIVITATS INDUSTRIALS    
1.f Magatzems 1 3
1.g Establiments o instal·lacions sense reglamentació sectorial 1 5 1
1.h Tallers sense maquinària 2 2 4
2 COMERÇ    
2.a Totes les activitats comercials que no queden incloses a la Llei 16/2015 1 5 1

SERVEIS    
3 ACTIVITATS SANITÀRIES    

3.a
Consulta mèdica sense sales d’operacions, hospitalització ni raigs X i 
un sol professional i altres activitats professionals (psicòlegs, podòlegs, 
fi sios, homeopatia, logopeda….)

1 3 3

3.b Odontòlegs i consultes mèdiques amb generació de residus sanitaris 1 5 5
4 ALTRES SERVEIS    

4.a
Ofi cines que no estiguin a la Llei 16/2015
Bancs i caixes, assegurances i agències de viatges i administracions 
de loteria

1 3 1

4.b
Activitats veterinàries 
Consulta veterinària sense sales d’operacions, hospitalitzacions ni raigs 
X

3 3 5

4.e Aparcaments sense activitat econòmica i excepte en edifi cis unifamiliars 2 4 1
4.e Aparcaments amb activitat econòmica 2 4 1
4.f Lloguer d’automòbils amb garatge 2 4 1
4.h Emissora radio, TV, .. sense antena emissora i sense públic 1 3 1
4.o Locutoris (ordinadors per comunicar-se via internet, n) 1 5 1
4.r Centres docents 1 5 2
4.r(2) Escoles bressol 1 5 2

4.t Qualsevol altra activitat susceptible de produir molèsties i que no estigui 
inclosa en cap epígraf 5 5 5
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5 RESIDENCIAL    

5.b Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i 
especialitat, amb un nombre d’habitacions (n) (nombre de places p) 2 5 3

5.c
Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut 
amb una capacitat d’allotjament amb un nombre determinat de places 
(p)

2 4 3

5.d Campaments juvenils, amb un nombre de places (p) 2 4 3

5.e Establiments de turisme rural en tots els gups i modalitats, amb un 
nombre de places (p) 2 4 3

5.f Establiments d’apartaments turístics, amb un nombre de places (p) 2 5 3
5.g Centres geriàtrics 2 5 5

14 Espectacles Públics, activitats recreatives, establiments i espais oberts 
al públic (p→ocupació i S→superfície) olors soroll residus

II ESPECTACLES PÚBLICS    
a Espectacles cinematogràfi cs 2 5 3
b Espectacles teatrals 2 5 3
c Espectacles d’audició 2 5 3
d Espectacles musicals 2 5 3
e Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional 2 5 3
f Espectacles de circ 2 5 4
g Altres espectacles 2 5 3
III ACTIVITATS RECREATIVES    
2.a. Activitats musicals    
2.a.1 Bar musical 5 5 3
2.a.2 Restaurant musical 5 5 3
2.a.3 Discoteca 5 5 3
2.a.4 Sala de ball 5 5 3
2.a.5 Sala de festes amb espectacle 5 5 3
2.a.6 Sala de concert 5 5 3
2.a.7 Discoteques de joventut 5 5 3
2.a.8 Karaoke 5 5 3
2.a.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut 5 5 3
2.a.10 Cafè teatre i cafè concert 5 5 3
IV ALTRES    
4 Saló de banquets 5 5 3
15 Centres de culte  
a Centres de culte 1 5 1

16 LLEI DE SIMPLIFICACIÓ olors soroll residus
F Construcció    
41 Construcció d’immobles    
411 Promoció immobiliària 1 3 1
412 Construcció d’edifi cis 1 3 1
42 Construcció d’obres d’enginyeria civil   
421 Construcció de carreteres, vies fèrries, ponts i túnels 1 3 1
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422 Construcció de xarxes 1 3 1
429 Construcció d’altres obres d’enginyeries 1 3 1
43 Activitats especialitzades de la construcció    
431 Preparació d’obres 1 3 1
432 Instal·lacions d’edifi cis i obres 1 3 1
433 Acabament d’edifi cis 1 3 1
439 Altres activitats especialitzades construcció 1 3 1
G Comerç a l’engròs i al detall    
46 Comerç a l’engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor    
461 Intermediaris comerç 1 1 1

463 Comerç a l’engròs de d’aliments, begudes i tabac, se n’exclouen el 
comerç a l’engròs de productes d’origen animal 1 5 1

464 Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic 1 2 1
465 Comerç a l’engròs d’equips per a les TIC 1 2 1
466 Comerç a l’engròs d’altra maquinària i equips 1 2 1
467 Altres tipus de comerç a l’engròs especialitzat 1 2 1
469 Comerç a l’engròs no especialitzat 1 2 1
47 Comerç al detall excepte vehicles de motor i motocicletes    
471 Comerç al detall en establiments no especialitzats 1 5 2
472 Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac 2 5 2
474 Comerç al detall d’equips per a les TIC 1 2 1
475 Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic 1 2 1
476 Comerç al detall d’articles culturals i recreatius 1 2 1
477 Comerç al detall d’altres articles en establiments 1 2 1
479 Comerç al detall fora d’establiments 1 2 1
H Transport i emmagatzematge    
49 Transport terrestre; transport per canonades    

494 Transport de mercaderies per carretera per carretera i mudances amb 
un màxim de vehicles (n) i sense magatzem regulador 2 4 1

52 Emmagatzematge i activitats afi ns al transport
522 Activitats afi ns al transport terrestre 2 4 1
53 Activitats postals i de correus
531 Activitats postals nacionals (si es consideren establiments comercials) 2 4 1
532 Activitats postals i de correus (si es consideren establiments comercials) 2 4 1
I Hostaleria    
55 Serveis d’allotjament    
551 Hotels i allotjaments similars amb un nombre de places p 2 5 3

552 Allotjaments turístics i altres de curta durada amb un nombre de places 
p 2 5 3

56 Serveis de menjars i begudes    
561 Restaurants i establiments de menjar 5 5 3
562 Provisió de menjars preparats 5 5 3
563 Establiments de begudes 5 5 3
J Informació i comunicacions    
58 Edició    
581 Edició de llibres i periòdics 1 4 2
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582 Edició de programes informàtics 1 2 2
59 Cinema i vídeo; enregistrament de so    
591 Activitats de cinema, vídeo i programes de tv 1 2 2
592 Activitats d’enregistrament de so i edició musical 1 5 2
62 Serveis de tecnologies de la informació    
620 Serveis de tecnologies de la informació 1 2 2
63 Serveis d’informació    
631 Processament de dades i hostatge; portals web 1 2 1
639 Altres serveis d’informació 1 2 1
L Activitats immobiliàries    
68 Activitats immobiliàries    
681 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi 1 2 1
682 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi 1 2 1
683 Activitats immobiliàries per compte d’altri 1 2 1
M Activitats professionals, científi ques i tècniques    
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat    
691 Activitats jurídiques 1 2 1
692 Activitats comptables, auditoria i assessoria fi scal 1 2 1
70 Activitats de seu centrals i consultoria empresarial    
701 Activitats de seus centrals 1 2 1
702 Activitats de consultoria de gestió empresarial 1 2 1
71 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria    
711 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria 1 2 1
712 Anàlisis i assajos tècnics (superfície laboratori 50 m²) 3 4 4
73 Publicitat i estudis de mercat    
731 Publicitat 1 2 1
732 Estudis de mercat i enquestes d’opinió pública 1 2 1
74 Altres activitats professionals i tècniques    
741 Activitats de disseny especialitzat 1 2 1
742 Activitats de fotografi a 1 2 1
743 Activitats de traducció i d’interpretació 1 2 1

749 Altres activitats professionals i tècniques no classifi cades en altres 
apartats 1 2 1

N Activitats administratives i serveis auxiliars    
77 Activitats de lloguer    
771 Lloguer de vehicles de motor 3 3 3
772 Lloguer d’efectes personals i efectes domèstics 2 2 2
773 Lloguer de maquinària, equips i béns tangibles 2 2 2
774 Arrendament de propietat intel·lectual, excepte drets d’autor 2 2 2
78 Activitats relacionades amb l’ocupació    
781 Activitats de les agències de col·locació 1 2 1
782 Activitats de les empreses de treball temporal 1 2 1
783 Altres tipus de provisió de recursos humans 1 2 1
82 Activitats administratives d’ofi cina i auxiliars    
821 Activitats administratives i auxiliars d’ofi cina 1 2 1
822 Activitats de centres d’atenció telefònica 1 4 1
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823 Organització de convencions i fi res de mostres 1 2 1
829 Altres activitats de suport a les empreses 1 4 1
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment    
91 Activitats de biblioteques, arxius i museus    
910 Activitats de biblioteques, arxius i museus 1 3 2
93 Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment    
931 Activitats esportives 5 5 5
S Altres serveis    
94 Activitats associatives    
941 Activitats d’organitzacions empresarials i professionals 1 2 1
942 Activitats sindicals 1 2 1
949 Activitats associatives diverses 5 5 5
95 Reparació d’ordinadors i d’efectes personals i domèstics    
951 Reparació d’ordinadors i equips de comunicació 1 2 2
952 Reparació d’efectes personals 1 2 2
96 Altres serveis personals    
960 Altres activitats de serveis personals    
(9601) Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell 5 5 5
(9602) Perruqueria i altres tractaments de bellesa 1 5 1
(9604) Activitats de manteniment físic 2 5 2
(9609) Altres activitats de serveis personals no classifi cades en altres apartats 3 3 3

Taula 2:  Superfície (m2)
S≤100  1
100<S≤200 2
200<S≤500 3
500<S≤1000 4
S>1000  5

Taula 3:  Càrrega de foc(Mj/m2)
Q≤425 1
425<Q≤ 850 2
850<Q≤1275 3
1275<Q≤3400 4
Q>3400  5

Taula 4:  Ocupació (persones)
P≤10 1
10<P≤25 2
25<P≤50 3
50<P≤100 4
P>100 5

Taula 5:  CCAE
CCAE olors soroll CCAE olors soroll CCAE olors soroll
141 5 5 4645 1 5 7112 1 2
142 5 5 4646 1 5 7120 3 3
143 5 5 4647 1 5 7211 3 3
144 5 5 4648 1 5 7219 3 3
145 5 5 4649 1 5 7220 1 2
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CCAE olors soroll CCAE olors soroll CCAE olors soroll
146 5 5 4651 1 5 7311 1 2
147 5 5 4652 1 5 7312 1 2
149 5 5 4661 1 5 7320 1 2
1011 5 5 4662 1 5 7410 1 2
1012 5 5 4663 1 5 7420 1 2
1013 5 5 4664 1 5 7430 1 2
1021 5 5 4665 1 5 7490 1 2
1022 5 5 4666 1 5 7500 5 5
1031 5 5 4667 1 5 7711 2 2
1032 5 5 4668 1 5 7712 3 3
1039 5 5 4669 1 5 7721 1 2
1042 5 5 4671 5 5 7722 1 2
1043 5 5 4672 1 5 7729 1 2
1044 5 5 4673 1 5 7731 1 2
1052 5 5 4674 1 5 7732 1 2
1053 5 5 4675 5 5 7733 1 2
1054 5 5 4676 1 5 7734 1 2
1061 5 5 4677 1 5 7735 1 2
1062 5 5 4690 5 5 7739 1 2
1071 5 5 4711 2 5 7740 1 2
1072 5 5 4719 1 4 7810 1 2
1073 5 5 4721 1 4 7820 1 2
1081 5 5 4722 5 5 7830 1 2
1082 5 5 4723 5 5 7911 1 2
1083 5 5 4724 4 4 7912 1 2
1084 5 5 4725 1 2 7990 1 2
1085 5 5 4726 1 2 8010 1 2
1086 5 5 4729 3 3 8020 1 2
1089 5 5 4730 5 5 8030 1 2
1091 5 5 4741 1 2 8110 1 2
1092 5 5 4742 1 2 8121 1 2
1101 5 5 4743 1 2 8122 1 2
1102 5 5 4751 1 2 8129 1 2
1103 5 5 4752 1 2 8130 1 2
1104 5 5 4753 1 2 8211 1 2
1105 5 5 4754 1 2 8219 1 4
1106 5 5 4759 1 2 8220 1 3
1411 2 5 4761 1 2 8230 2 5
1412 2 5 4762 1 2 8291 1 2
1413 2 5 4763 1 4 8292 1 5
1419 2 5 4764 1 2 8299 1 3
1811 2 5 4765 1 2 8411 1 2
1812 2 5 4771 1 2 8412 1 2
1813 2 5 4772 1 2 8413 1 2
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CCAE olors soroll CCAE olors soroll CCAE olors soroll
1814 2 5 4773 1 2 8421 1 2
1820 2 5 4774 1 2 8422 1 2
3311 2 5 4775 1 2 8423 1 2
3312 2 5 4776 4 5 8424 1 2
3313 2 5 4777 1 2 8425 1 2
3314 2 5 4778 1 2 8430 1 2
3315 2 5 4779 1 2 8510 1 5
3316 2 5 4791 1 2 8520 1 5
3317 2 5 4799 1 2 8531 1 5
3319 2 5 4941 1 5 8532 1 5
3700 5 5 4942 1 5 8541 1 5
3811 5 5 5210 5 5 8543 1 5
3812 5 5 5221 2 4 8544 1 5
3821 5 5 5224 1 5 8551 1 5
3822 5 5 5310 1 5 8552 1 5
3831 5 5 5320 1 5 8553 1 5
3832 5 5 5510 2 4 8559 1 5
3900 5 5 5520 2 4 8560 1 5
4110 1 2 5530 2 4 8610 3 5
4121 1 2 5590 2 4 8621 1 2
4122 1 2 5610 5 5 8622 1 2
4211 1 2 5621 5 5 8623 1 4
4212 1 2 5629 5 5 8690 1 2
4213 1 2 5630 5 5 8710 2 4
4291 1 2 5811 5 5 8720 2 4
4299 1 2 5812 5 5 8731 2 4
4311 1 2 5813 5 5 8732 2 4
4312 1 2 5814 5 5 8790 2 4
4313 1 2 5819 5 5 8811 2 3
4321 1 3 5821 1 2 8812 2 3
4322 1 3 5829 1 2 8891 2 5
4329 1 3 5920 1 5 8899 2 4
4331 1 2 6010 1 2 9001 1 5
4332 1 5 6020 1 3 9002 1 5
4333 1 2 6110 1 5 9003 1 5
4334 1 5 6120 1 3 9004 1 5
4339 1 5 6190 1 3 9102 1 3
4391 1 2 6201 1 2 9103 1 1
4399 1 5 6202 1 2 9104 1 5
4511 1 2 6203 1 2 9105 1 2
4519 1 2 6204 1 2 9106 1 1
4520 5 5 6391 1 2 9200 1 1
4531 1 2 6399 1 2 9311 2 5
4532 1 2 6411 1 2 9312 2 5
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CCAE olors soroll CCAE olors soroll CCAE olors soroll
4540 5 5 6419 1 2 9313 2 5
4611 1 1 6420 1 2 9319 2 5
4612 1 1 6430 1 2 9321 5 5
4613 1 1 6491 1 2 9329 5 5
4614 1 1 6492 1 2 9411 1 2
4615 1 1 6499 1 2 9412 1 2
4616 1 1 6511 1 2 9420 1 2
4617 1 1 6512 1 2 9491 1 5
4618 1 1 6520 1 2 9492 1 2
4619 1 1 6530 1 2 9499 1 5
4621 5 5 6611 1 2 9511 1 3
4622 2 5 6612 1 2 9512 1 3
4623 5 5 6619 1 2 9521 1 3
4624 5 5 6621 1 2 9522 1 3
4631 2 5 6622 1 2 9523 1 3
4632 5 5 6629 1 2 9524 1 3
4633 2 5 6630 1 2 9525 1 3
4634 2 5 6810 1 2 9529 1 3
4635 2 5 6820 1 2 9601 1 5
4636 2 5 6831 1 2 9602 1 2
4637 2 5 6832 1 2 9603 1 2
4638 5 5 6910 1 2 9604 2 5
4639 2 5 6920 1 2 9609 2 3
4641 1 5 7010 1 2
4642 1 5 1021 1 2
4643 1 5 7022 1 2
4644 1 5 7111 1 2

IC = Valors Taula1 + Valor Taula 2 + Valor Taula 3 + Valor Taula 4 + Valors Taula 5

Índex específi cs objectius:

Per tal de donar prioritat d’inspecció o verifi cació a problemàtiques concretes i que poden tenir una incidència 
determinada, es sumaran els següents valors:

Referent al local on s’ubica l’activitat:
Sospita d’incompliment normatiu per antecedents d’activitats anteriors = 5
Denúncies o queixes en activitats anteriors = 5

Referent al titular que sol·licita l’activitat:
Sospita d’incompliment normatiu per antecedents d’activitats anteriors al seu nom = 5
Denúncies o queixes en activitats anteriors al seu nom = 5

Aquests valors es sumen a l’IC.

El valor llindar de l’índex de criticitat per establir la prioritat en la inspecció s’establirà en els programes anuals de 
verifi cació, per tal d’ajustar-lo al percentatge defi nit en l’annex I de planifi cació.
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8. Activitats legalitzades amb anterioritat a l’entrada en vigor del pla de verifi cació

Per tal de poder fer tota la ciutat en el període 2017-2022 es realitzaran les verifi cacions per barris
Variable Objectiu Font d’informació
Objectiva Barris de la ciutat

Temps transcorregut des de l’última visita dels 
tècnics municipals.

Cens d’activitats municipal (BDA)

Específi ca Prioritzar en funció de condicionants que poden 
tenir una incidència determinada i sobre els quals 
l’Ajuntament pot prendre mesures:
- Problemàtiques concretes del municipi.
- Denúncies i queixes.
- Antecedents dels establiments.

Informació en poder de l‘Ajuntament 
procedent d’inspeccions, verifi cacions 
prèvies, expedients anteriors, 
denúncies i queixes, tipologia 
d’activitats...

Nombre d’activitats legalitzades a cada barri de la ciutat:
Barri Activitats
AGRO-REUS 179
AIGÜESVERDS 9
ALCOLEA 44
AMPLE 431
BELLISSENS 53
CARME 493
CARRILET 490
CASC ANTIC 604
CASTELLVELL-MONTBLANC 11
CEMENTIRI 8
CLARISSES 26
DINA 91
EL PINAR 34
ESCORXADOR 236
FALSET-CASTELLVELL 11
FORTUNY 79
GAUDÍ 56
GRANJA VILA 37
HORTS MIRÓ 471
ILLES MEDES 33
IMMACULADA 132
JARDINS DE REUS 40
JUROCA 127
MARE DE DÉU DE MISERICORDIA 42
MARE MOLAS 371
MAS ABELLÓ 113
MAS CARPA 9
MAS DE LES ÀNIMES 130
MAS FERRER 55
MAS IGLESIAS 93
MAS SEDÓ 13
MAS VILANOVA 134
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Barri Activitats
MINETA 82
MERCAT CENTRAL 444
MONESTIRS 156
MONTBLANC-TARRAGONA 32
MONTSERRAT 29
MURALLA 292
NILOGA 280
PASTORETA 268
PELAI 10
PI DE BOFARULL 249
POETES 7
ROQUIS 2
SALOU RIUDOMS 49
SANT JOAN 2
SANT JORDI 288
SARDANA 209
SOL I VISTA 26
TALLAPEDRA 1
TARRAGONA- SALOU 41
XALETS QUINTANA 65

Es verifi caran les activitats que no disposin d’una visita de comprovació per part dels Serveis Tècnics d’Activitats 
amb una antiguitat inferior als 6 anys. Aquesta visita pot ser substituïda per un control inicial o periòdic realitzat per 
una Entitat Col·laboradora de l’Administració.
Com s’ha dit abans, la informació de la que disposi l’Ajuntament de Reus, respecte de les activitats, bé sigui a través 
d’inspeccions o verifi cacions prèvies o de denúncies de ciutadans o d’altres entitats, suposarà, en molts casos, una 
verifi cació immediata de l’activitat. 
Els barris que seran verifi cats anualment s’especifi caran en el programa anual de verifi cacions.

Annex III. Protocol de verifi cació

1. Objecte
L’objecte d’aquest protocol és establir la sistemàtica general que ha de seguir el personal inspector de l’Ajuntament 
de Reus i el personal de les Entitats Col·laboradores de l’Administració, degudament habilitades, en les actuacions 
de verifi cació i control de les activitats incloses en el Pla de Verifi cació Municipal. Aquest pla s’ha redactat i aprovat 
en aplicació de l’article 84 ter de la Llei de bases de règim local, el qual indica que les entitats locals han de verifi car 
que les activitats subjectes a comunicació compleixen els requisits establerts per la legislació sectorial.
Aquest protocol s’organitza en tres apartats principals, que constitueixen les accions que ha de fer el tècnic encarregat 
de dur a terme la verifi cació d’un establiment un cop aquest ja ha estat identifi cat i escollit per ser inspeccionat. 
Aquestes actuacions són:
- Actuacions prèvies a la verifi cació.
- Actuacions en el moment de la verifi cació.
- Actuacions posteriors a la verifi cació.

2. Actuacions prèvies
2.1. Tipus de verifi cació que cal fer
En primer lloc s’ha de determinar el tipus de verifi cació segons el tipus d’actuació que es vulgui fer a l’establiment:
- Verifi cació sense presa de mostres, consistent en comprovar que l’activitat s’ajusta a la que ha estat comunicada 

i que compleix les condicions mediambientals, d’accessibilitat, del PGOU de l’Ajuntament de Reus i de prevenció 
d’incendis que li siguin d’aplicació, així com les que estableixen les ordenances municipals.
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- Verifi cació amb presa de mostres, consistent en comprovar que l’activitat s’ajusta a la que ha estat comunicada 
i que compleix les condicions mediambientals, d’accessibilitat i de prevenció d’incendis que li siguin d’aplicació, 
així com les que estableixen les ordenances municipals, amb la corresponent presa de mostres o mesures 
realitzades.

2.2. Obtenció d’informació sobre l’establiment
El personal inspector ha d’obtenir la informació necessària sobre l’establiment, el seu emplaçament i el medi afectat. 
Per això, es pot consultar la documentació següent:
- Projecte o memòria tècnica, comunicació i certifi cacions tècniques aportades per el titular en el moment de la 

comunicació de la seva activitat.
- Certifi cat tècnic acreditatiu que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles 

i altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable, emès pel tècnic responsable del projecte, 
acompanyat, si escau, de la documentació de les modifi cacions executades respecte del projecte o la memòria 
tècnica presentada.

- Projecte d’obres, si s’escau.
- Declaracions responsables presentades. 
- Cens d’activitats municipal.
- Historial de denúncies.
Amb tota la informació recopilada, el tècnic ha de preparar l’acta de verifi cació, emplenant tots els espais possibles 
amb l’objectiu d’agilitzar i optimitzar la posterior visita de verifi cació de l’establiment.
2.3. Determinació dels aspectes que cal comprovar
En totes les verifi cacions, incloses en el Pla s’ha de comprovar que l’activitat s’ajusta a la comunicació o declaració 
responsable presentada a l’Ajuntament.
Segons el tipus d’activitat a inspeccionar, s’ha de comprovar els aspectes que s’indiquen a continuació:
- Normativa ambiental
- Mesures de prevenció d’incendis
- Altra normativa sectorial aplicable
- Normativa d’accessibilitat
- Aspectes regulats en el PGOU (ubicació d’aires condicionats, alçades mínimes, xemeneies, etc...)
2.4. Determinació dels tècnics
El personal responsable de dur a terme la verifi cació ha de valorar si calen més tècnics per a la seva realització en 
funció de: 
- La necessitat d’un tècnic especialista en algun dels vectors o aspectes que s’ha de verifi car (acústica, atmosfera, 

prevenció d’incendis, etc.)
- La necessitat de presa de mostres d’algun dels vectors (acústica, atmosfera, aigües, residus)
En funció del personal que porti a terme la verifi cació, s’estableixen les modalitats següents:
- Verifi cació feta per personal de l’ens local.
- Verifi cació feta per personal d’entitats col·laboradores de l’Administració degudament habilitades.
- Verifi cació mixta: els inspectors de l’ens local comproven que l’activitat s’ajusti al projecte i una entitat col·laboradora 

comprova els aspectes que requereixen presa de mostres o aspectes que necessiten una especialització.
En aquest punt, el personal responsable de dur a terme la verifi cació ha de valorar la possibilitat d’efectuar la 
inspecció de manera coordinada amb altres àrees de l’ens local o amb els departaments de la Generalitat que hagin 
d’inspeccionar l’activitat.
2.5. Determinació dels aparells que cal utilitzar
El tècnic ha de determinar quins equips són necessaris per a la correcta realització de les actuacions de verifi cació.
Els mitjans i equips han des ser adequats, segons la normativa vigent, per a la presa de mostres que cal fer i han 
d’estar degudament identifi cats i calibrats.
2.6. Comunicació a l’establiment
L’Ajuntament pot realitzar verifi cacions previstes en el Pla de Verifi cació sense avisar el titular de l’activitat.
No obstant això, com que les verifi cacions objecte del protocol són les previstes en el Pla de verifi cació, i com que 
de vegades s’ha de demanar determinada documentació a l’interessat, pot ser convenient comunicar-li que es durà 
a terme la verifi cació.
2.7. Selecció del model d’acta de verifi cació i preparació
El tècnic encarregat de dur a terme la verifi cació ha d’utilitzar l’acta tipus de verifi cació, i si escau, les que fi guren a 
l’annex IV, en funció de la tipologia de l’establiment.
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3. Actuacions en el moment de la verifi cació
3.1. Aspectes a comprovar en funció del tipus d’activitat
Activitats Aspectes objecte de verifi cació
Activitats de l’annex III de la Llei 
20/2009

- L’activitat s’ajusta a la documentació ambiental presentada segons l’article 
52 de la Llei 20/2009
- En els casos que es cregui necessari s’ha de comprovar que es continuen 
mantenint les característiques de les emissions de l’activitat que fi guren a la 
certifi cació emesa per una Entitat Col·laboradora de l’Administració o pels 
Serveis Tècnics Municipals: Emissions a l’atmosfera, sorolls, vibracions, 
lluminositat, abocament d’aigües, o la caracterització de determinats 
residus.
- Mesures de prevenció d’incendis. 
- Condicions d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
- Aspectes regulats en les ordenances municipals que afectin l’establiment 
(aires condicionats, etc.).

Establiments d’espectacles i 
activitats recreatives subjectes a 
comunicació: Activitats incloses en 
l’article 124 del Decret 112/2010, 
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (REPAR).

- L’activitat s’ajusta a la comunicació aportada segons l’article 125 del 
Decret 112/2010 i de l’article 52 de la Llei 20/2009.
- Comprovació especialment dels punts especifi cats en l’article 136 del 
Decret 112/2010.
- Mesures de prevenció d’incendis de l’establiment en aquelles activitats no 
incloses en els annexos I o II de la Llei 3/2010.
- Condicions d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
- Aspectes regulats en les ordenances municipals que afectin l’establiment 
(aires condicionats, etc.).

Activitats no incloses. Activitats 
subjectes a comunicació prèvia o 
declaració de responsable d’acord 
amb la taula 13 aprovada pel ple en 
data 16/10/2015.

- L’activitat és la que es va indicar en la comunicació o en la declaració 
responsable.
- L’activitat compleix els aspectes comunicats i declarats.
- Mesures actives de prevenció d’incendis.
- Condicions d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
- Aspectes regulats en les ordenances municipals que afectin l’establiment 
(aires condicionats, etc.).

Centre de culte inclosos en l’àmbit 
de la Llei 16/2009, de 22 de juliol

- Per a establiments subjectes a comunicació, s’ha de verifi car si l’activitat 
s’adapta a la documentació presentada a l’Ajuntament.
- Condicions tècniques i materials dels llocs de culte segons el títol segon 
del Decret 82/2010.
- Mesures actives de prevenció d’incendis.
- Condicions d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
- Aspectes regulats en les ordenances municipals que afectin l’establiment 
(aires condicionats, etc.).

Activitats incloses l’Annex I i a 
l’Annex II de la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplifi cació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica

- L’activitat és la que es va indicar en la comunicació o en la declaració 
responsable.
- L’activitat compleix els aspectes comunicats i declarats.
- Mesures actives de prevenció d’incendis.
- Condicions d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
- Aspectes regulats en les ordenances municipals que afectin l’establiment 
(aires condicionats, etc.).

3.2. Presa de mesures i mostres 
El tècnic ha de dur a terme la presa de mostres, anàlisi i mesura de les emissions i altres proves que es considerin 
necessàries per comprovar el bon funcionament de l’activitat i que compleix la normativa sectorial aplicable.
Les actuacions d’anàlisi i mesura de soroll, vibracions, lluminositat, radiacions electromagnètiques de 
telecomunicacions, es podran portar a terme pels Serveis Tècnics Municipals o bé per Entitats Col·laboradores.
Les demés actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesura d’altres vectors ambiental les portarà a terme una 
Entitat Col·laboradora a càrrec de l’interessat. 
Aquestes es requeriran al titular de l’establiment per tal que les aporti, dins de l’expedient de requeriment d’esmenes.
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Condicions de les anàlisis i les preses de mostres:
- La presa i l’anàlisi de mostres s’han d’ajustar al sistema, a les tècniques i al mètode establerts per a cada 

agent contaminant en la legislació sectorial corresponent (conservació, transport, límits de detecció, precisió i 
exactitud).

- Els aparells de mesura, presa de mostres i anàlisi dels contaminants han de complir les especifi cacions tècniques 
legals establertes, i la seva verifi cació o el seu calibratge periòdic han de ser fets per laboratoris ofi cialment 
acreditats.

- L’anàlisi de les mostres s’ha de dur a terme en el termini i la forma compatibles amb les condicions d’alterabilitat 
de la mostra.

3.3. Elaboració de l’acta de verifi cació
Comprovats els aspectes determinats a l’aparat anterior d’aquest protocol, el tècnic ha d’aixecar acta de la verifi cació 
corresponent segons model que sigui adequat a l’activitat inspeccionada, el contingut del qual serà el següent:
- Identifi cació de l’establiment i del titular.
- Referència a la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.
- Identifi cació de la data, hora i durada de la verifi cació.
- S’indicarà quins elements s’han comprovat i quins s’han considerat fora de l’abast de l’actuació.
- Relació i resultat de les actuacions dutes a terme.
- S’han de recollir les observacions del titular de l’activitat o de la persona que representi en el moment de la 

verifi cació.
El tècnic ha d’aixecar acta de verifi cació amb la identifi cació i signatura d eles persones que participen en la verifi cació 
i els representats de l’empresa o persones titulars de l’establiment. En el cas que l’acta sigui estesa per una Entitat 
Col·laboradora de l’administració, s’aixecarà per triplicat. En el cas que el titular es negui a signar l’acta, el personal 
inspector ha de fer constar aquesta circumstància i n’ha de deixar una còpia a l’establiment objecte de verifi cació. 
Finalitzada l’actuació inspectora el tècnic li ha de fer els aclariments necessaris.
L’Ajuntament farà arribar una còpia de l’acta de verifi cació al titular de l’activitat.
Si hi ha defi ciències o requeriments d’aportació de documentació complementaria (com ara documentació tècnica 
justifi cativa, certifi cats tècnics o preses de mostres o mesures), el tècnic ha d’explicar al titular que rebrà un 
requeriment en el qual se li indicarà el termini per esmenar-les i/o aportar-les.
Si hi ha presa de mostres, l’inspector ha d’explicar al titular que, un cop es disposi dels resultats, es redactarà 
l’informe defi nitiu que li notifi carà l’Ajuntament. 
3.4. Drets i deures del titular i del personal inspector
Drets i deures del titular de l’activitat
Drets:
- El titular té dret a rebre una mostra bessona, sempre que sigui possible, i a ser informat de les dades tècniques 

del mostreig, la metodologia de mesurament, la identifi cació del laboratori que ha de dur a terme l’anàlisi i els 
sistema analític al qual s’ha de sotmetre la mostra.

- El titular o el representant de l’activitat té dret a ser present en totes les actuacions i a rebre una còpia de l’acta i 
signar-la. Juntament amb la seva signatura, podrà fer-hi constar les manifestacions que cregui oportunes. També 
té dret a ser advertit de les apreciacions de risc o d’incompliment formal que s’hagi pogut detectar en el moment 
de fer el control.

- El titular té dret a ser advertit de les apreciacions de risc ambiental o d’incompliment formal que s’hagin pogut 
detectar en el moments de la verifi cació.

Deures:
- Facilitar l’accés al personal acreditat a la instal·lació.
- Facilitar el muntatge de l’equip i els instruments necessaris per fer els mesuraments, les proves, els assaigs i les 

comprovacions que calgui.
- Posar a disposició del personal acreditat a informació, la documentació, els equips i els elements que siguin 

necessaris per a dur a terme l’actuació de control.
- Permetre al personal acreditat la presa de mostres sufi cients per les analítiques i les comprovacions.
- Permetre al personal acreditat la utilització dels instruments i els aparells que l’empresa amb la fi nalitat 

d’autocontrol.
- Si el titular incomplís alguna de les obligacions assenyalades es farà constar a l’apartat d’incidències de l’acta.
Drets i deures del personal inspector
Drets:
- El personal que fa la verifi cació ha d’estar degudament habilitat, amb caràcter general o bé, singularment, per a 

una actuació concreta.
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- En l’exercici de les seves funcions, els inspectors que exerceixin tasques inspectores han de ser considerats 
agents de l’autoritat i estan autoritzats a:
- Accedir, en qualsevol moment i sense avís previ, als establiments de les empreses on es desenvolupa l’activitat 

i romandre-hi.
- Fer-se acompanyar en les visites de verifi cació pel titular de l’activitat o la persona representant de l’activitat 

i pel personal expert i tècnic ofi cialment habilitat que estimin necessaris per al millor desenvolupament de la 
funció inspectora.

- Practicar qualsevol examen o prova que considerin necessària per comprovar que s’observen correctament 
les disposicions legals i reglamentàries.

- Practicar les mesures que considerin necessàries i que resulten del funcionament de les instal·lacions que 
integren l’activitat.

- Prendre les mostres dels agents contaminants que produeixi l’activitat que considerin necessàries.
- Requerir tota la informació, sols o davant de testimonis, de la persona titular o del personal de l’empresa que 

es jutgi necessària amb la intenció d’aclarir els fets objecte de verifi cació.
Deures:
- Les persones vinculades a l’Ajuntament que porten a terme les tasques inspectores, per accedir als establiments 

o les activitats on hagin d’exercir la seva tasca, han d’acreditar la seva condició mitjançant un document lliurat 
amb aquesta fi nalitat per l’administració competent.

- Els inspectors estan obligats a guardar secret sobre els assumptes que coneguin per raó de la seva funció.
- Els personal que inspecciona ha d’observar, en compliment de les obligacions que té, el respecte i la diferència 

pertinents, i ha de facilitar a les persones inspeccionades la informació que necessitin per complir la normativa 
aplicable a les activitats que són objecte d’inspeccions.

3.5. Seguretat i higiene
El personal inspector ha d’adoptar les mesures pertinents per portar a terme les seves actuacions amb seguretat i 
ha de complir les indicacions específi ques de l’establiment on tingui lloc l’execució objecte d’aquest protocol.

4. Actuacions posteriors
4.1. Informe de resultats de la verifi cació
En els controls amb presa de mostres s’ha d’elaborar un informe de verifi cació basat en l’acta tipus, on s’han 
d’incloure els resultats de laboratori de les preses de mostres, si escau. Amb aquestes dades es podrà fer la 
valoració fi nal.
L’informe ha d’incloure:
- L’acta de comprovació
- Els resultats analítics obtinguts i la seva valoració, si escau.
A partir d’aquesta informació, es qualifi carà els resultat de la verifi cació com a:
- Favorable
- Favorable amb incidències lleus a ser esmenades abans del proper control periòdic
- Desfavorable amb incidències lleus a ser esmenades en un termini determinat
- Desfavorable

Annex IV. Models d’Actes de comprovació

FORMULARI 1: Acta d’inspecció per activitats amb règim de declaració de responsable

DADES DE L’ESTABLIMENT

Expedient:
Activitat:    CCAE:
Adreça:
Titular:

DADES VERIFICACIÓ

Tipus de verifi cació:   Documental
    Visual 
Data:    Hora d’inici:
Identifi cació representant de l’establiment:
Identifi cació inspector:
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VERIFICACIÓ DOCUMENTAL (dades de la certifi cació tècnica)

Disposa del certifi cat tècnic:  A l’establiment Si  No 
    A l’expedient Si  No 

Nom del tècnic:  Col·legi:  Col·legiat:

Acreditació del tècnic i responsabilitat civil, mitjançant:
 Visat núm: Data:
 Declaració jurada tècnic de data: 
Dades consignades al certifi cat:
 Tipus d’activitat
Emplaçament de l’activitat
 Dades del titular
 Superfícies i característiques constructives
Superfície construïda m2
Superfície útil m2
Superfície de venda m2
Aforament Persones
Alçada mínima lliure m
Màxima longitud del recorregut d’evacuació m
Amplada porta evacuació m

 
 Instal·lacions i Serveis
Abastament d’aigua potable i abocament d’aigües residuals   

Potència elèctrica       

Relació maquinària       

Prevenció i Seguretat en cas d’Incendis
Resistència i comportament al foc dels elements constructius, 
delimitadors i estructurals.       
Instal·lacions de les mesures contra incendis.     
Evacuació. Recorreguts i sortides d’evacuació     
 Accessibilitat. 
 Ventilació (compliment del RITE)
 Plànol de planta “as built”

COMPROVACIÓ VISUAL (aspectes medi ambientals i mitjans de protecció contra incendis)

La distribució de l’establiment s’ajusta a les indicacions del certifi cat tècnic: Si  No  
Alçada mínima (h>2,20m):  Si   No 
Maquinària:  -
  -
  -
  -
Aire condicionat:   Si  No   Potència: Kw
La unitat condensadora compleix amb el PGOU:  Si  No 
Proteccions elèctriques:  Si  No 
Enllumenat d’emergència: Si  No 
Extintors:   Si  No   Data última revisió:
Altres mesures de seguretat en cas d’incendis:

Abastament d’aigua:  Si  No 
Disposa de cambra higiènica: Si  No   Adaptada:  Si  No 
Accés adaptat:    Si  No   Itinerari Adaptat:  Si  No 
Ventilació:   Si  No 

Observacions:



Divendres, 20 d'octubre de 2017 - Número 203

28

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

7-
08

50
6

PRONUNCIAMENT
 Favorable
 Desfavorable

Signatura representant de l’activitat  Signatura Inspector Activitats

FORMULARI 2: Acta d’inspecció per activitats amb règim de comunicació

DADES DE L’ESTABLIMENT

Expedient:
Activitat:      CCAE:
Adreça:
Titular:

DADES DE L’EXPEDIENT

Data legalització: Comunicació   Altres:
Classifi cació activitat:
Classifi cació actual de l’activitat:

DADES VERIFICACIÓ

Tipus de verifi cació:   Sense presa de mostres o mesures
     Amb presa de mostres o mesures

Data darrera visita d’inspecció:

IDENTIFICACIÓ DE LA VERIFICACIÓ

Data:  Hora d’inici:  Hora de fi nalització:

Identifi cació representants de l’establiment:

Identifi cació representants de l’Administració:

El representant de l’establiment i el de l’Administració fan constar que el control es porta a terme mentre l’establiment 
està en règim normal de funcionament: 

Si  Altres 

DOCUMENTACIÓ UTILITZADA EN LA VERIFICACIÓ

Documentació informada/acceptada per l’Administració 
(projectes, comunicacions, annexes...)
Certifi cat tècnic
Altra documentació

ADEQUACIÓ A LA COMUNICACIÓ PRESENTADA

Es comprova, visualment que l’activitat s’ajusta a la comunicació presentada:

Si  No  

Observacions: 
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ASPECTES QUE CAL VERIFICAR

Formulari III: Vector Ambiental

1.1. Condicions en matèria d’abocaments d’aigües residuals (*)
Abocament d’aigües residuals diferents a les d’origen sanitari   Si  No 
Abocament d’aigües residuals diferent de la xarxa municipal de sanejament d’aigües Si  No 
1.2. Condicions en matèria de gestió de residus (*)
Són productors de residus industrials o sanitaris      Si  No 
1.3. Condicions en matèria d’emissions a l’atmosfera (*)
Disposen de focus emissors a l’atmosfera      Si  No 
1.4. Condicions acústiques (*)
Activitat potencialment sorollosa       Si  No 
1.5. Condicions en matèria de contaminació lumínica (*)
Disposen d’il·luminació exterior       Si  No 
1.6. Hi ha fonts d’olors (*)        Si  No 

Formulari IV: Prevenció d’incendis (*)

2. Condicions en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis   Si   No 

Formulari V: Condicions d’accessibilitat (*)

3. Condicions d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda segons normativa aplicable Si  No 

Formulari VI: Activitats recreatives (*)

4. Activitat inclosa en la normativa d’establiments d’espectacles i activitats recreatives Si  No 

Formulari VII: Activitats de centre de culte (*)

5. Activitat inclosa en la normativa d’establiments de centre de culte   Si  No 

* Nota: Les caselles marcades amb si s’haurà d’emplenar el formulari corresponent.

ASPECTES MUNICIPALS

6.1. Compliment PGOU referent a sortides de fums   Si  No 
6.2. Compliment PGOU referent a aires condicionats  Si  No 
6.3. Compliment PGOU referent a alçades lliures establiments Si  No 
6.4. Compliment PGOU referent a dimensions d’aparcaments Si  No 
6.5. Altres:       Si  No 

Observacions: 

INCONFORMITATS DETECTADES EN LA VISITA

Observacions:

PRONUNCIAMENT RESULTAT DE LA VERIFICACIÓ

Actuació de control sense presa de mostres
 Favorable
 Favorable amb incidències lleus. Les incidències han de ser esmenades abans del proper control.
 Desfavorable amb incidències lleus. Les incidències han de ser esmenades en un termini de ............ dies
 Desfavorable



Divendres, 20 d'octubre de 2017 - Número 203

30

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

7-
08

50
6

Actuació de control amb presa de mostres
A reserva del resultat de l’anàlisi de mostres o mesuraments
 Favorable
 Favorable amb incidències lleus. Les incidències han de ser esmenades abans del proper control.
 Desfavorable amb incidències lleus. Les incidències han de ser esmenades en un termini de ............ dies
 Desfavorable

Signatures
Per tot això,
 S’aixeca acta de verifi cació i s’informa el representant de l’establiment del resultat.
 Es fan constar explícitament les inconformitats detectades.
 S’informa al responsable de l’establiment del seu dret a manifestar les seves observacions.
 
Observacions del representant de l’establiment:

Reus              del 2017 
Tècnic Representant de l’Ajuntament Representant de l’establiment

FORMULARI III: Acta de vectors ambientals

Dades específi ques de les aigües - Documentació
Comprovat

Permís d’abocament (indicar òrgan emissor: ACA, AREMSA...)
Declaració ús i contaminació de l’aigua (DUCA)
Dades d’abastament d’aigua (per tipus i/o punt d’abastament)
Tipus de proveïment (mina, pou, captació superfi cial...)
Coordenades UTM (X)
Coordenades UTM (Y)
Tipus d’ús de l’aprofi tament (domèstic, reg, procés...)
Observacions: 

Descripció global de l’abocament d’aigües
Nombre total de punts d’abocament
Identifi cació del punt d’abocament
Descripció del punt d’abocament
Focus núm.
Coordenades UTM (X)
Coordenades UTM (Y)
Destinació fi nal de l’abocament
Nom de la llera
Nom de l’EDAR
Procedència de les aigües abocades
S’ha fet una presa de mostra?
Observacions:
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Dades específi ques de residus - Documentació
La producció i tipologia de residus s’adapta a la realitat i estan codifi cats i 
classifi cats d’acord amb el CER
L’emmagatzematge dels residus és correcte
La gestió dels residus és correcte
La gestió dels residus es fa mitjançant transportistes i gestors autoritzats o 
es gestiona per recollida municipal
Estudi minimització segons RDL 952/97 (només per a residus especials)
Observacions:

Dades d’emissions a l’atmosfera (per focus/difuses)
L’activitat disposa de focus emissors a l’atmosfera
Identifi cació del focus
Observacions:
Dades referents al soroll
Fonts emissores
Mesures correctores
Inmissió diürn (dB)
Inmissió nocturn (dB)
Emissió diürn
Emissió nocturn
Aïllament (dB) 
Disposa de certifi cat realitzat per EPCA
Observacions:

Contaminació lumínica
Encesa de la il·luminació, mitjançant:
ο Rellotge
ο Cèl·lula fotoelèctrica
ο Activació manual
Indicar el tipus de rètol i horari:
ο Rètol lluminós retroil·luminat amb altres fi nalitats
ο Cèl·lula fotoelèctrica
ο Absència de rètols lluminosos i/o il·luminats
ο Rètol lluminós retrolil·luminat amb fi nalitat de localització de serveis
ο Funcionament en horari de nit
Observacions:

Contaminació lumínica

Encesa de la il·luminació, mitjançant:
ο Rellotge
ο Cèl·lula fotoelèctrica
ο Activació manual
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Indicar el tipus de rètol i horari:
ο Rètol lluminós retroil·luminat amb altres fi nalitats
ο Cèl·lula fotoelèctrica
ο Absència de rètols lluminosos i/o il·luminats
ο Rètol lluminós retrolil·luminat amb fi nalitat de localització de serveis
ο Funcionament en horari de nit
Observacions:

FORMULARI IV: Acta de prevenció d’incendis

Dades Generals
Segons projecte Comprovat visualment

Identifi cació de l’establiment: Usos i ocupació Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Identifi cació de l’edifi ci: nombre de plantes i superfície Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Confi guració de l’establiment Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Observacions:

Límits a l’Extensió de l’Incendi
Segons projecte Comprovat visualment

Sectors d’incendi reals: superfícies, resistència al foc dels 
elements secoritzadors

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc de l’estructura 
portant i de la coberta

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Resistència al foc d eles parets mitgeres; consideració de 
mur tallafoc (activitats veïnes)

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Compartimentació interior: locals de risc especial, escales 
protegides...

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Comportament al foc dels materials de revestiment 
decoratius 

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Observacions:

Límits a l’Extensió de l’Incendi
Segons projecte Comprovat visualment

Sectors d’incendi reals: superfícies, resistència al foc dels 
elements secoritzadors

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat
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Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc de l’estructura 
portant i de la coberta

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Resistència al foc d eles parets mitgeres; consideració de 
mur tallafoc (activitats veïnes)

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Compartimentació interior: locals de risc especial, escales 
protegides...

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Comportament al foc dels materials de revestiment 
decoratius 

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No comprovat

Observacions:

Evacuació i mitjans contra incendis
Portes previstes per a l’evacuació de les persones en 
correcte estat de funcionament

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Vies d’evacuació accessibles, lliures d’obstacles i utilitzables 
fins a l’espai exterior segur sempre que es desenvolupi l’activitat

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació 
visibles des de qualsevol punt ocupable pel públic 

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals de manera que quedi clarament indicada l’alternativa 
correcta en els punts dels recorreguts d’evacuació en què hi 
hagi alternatives que puguin induir a error

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Mitjans manuals de protecció contra incendis senyalitzats Ο Correcte
Ο Incorrecte

Enllumenat d’emergència que permet en cas de fallada 
de l’enllumenat general, l’evacuació segura i fàcil fi ns a 
l’exterior

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Pilots de senyalització connectats a l’enllumenat 
d’emergència en cadascun dels graons del local, a raó d’un 
per cada metre lineal o fracció

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Equips i sistemes manuals de protecció contra incendis 
perfectament visible si accessibles

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Observacions:

Evacuació i mitjans contra incendis
Portes previstes per a l’evacuació de les persones en correcte estat de funcionament Ο Correcte

Ο Incorrecte
Vies d’evacuació accessibles, lliures d’obstacles i utilitzables fi ns a l’espai exterior segur sempre 
que es desenvolupi l’activitat

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació visibles des de qualsevol punt 
ocupable pel públic 

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals de manera que quedi clarament indicada l’alternativa correcta en els punts dels 
recorreguts d’evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Mitjans manuals de protecció contra incendis senyalitzats Ο Correcte
Ο Incorrecte

Enllumenat d’emergència que permet en cas de fallada de l’enllumenat general, l’evacuació 
segura i fàcil fi ns a l’exterior

Ο Correcte
Ο Incorrecte
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Pilots de senyalització connectats a l’enllumenat d’emergència en cadascun dels graons del 
local, a raó d’un per cada metre lineal o fracció

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Equips i sistemes manuals de protecció contra incendis perfectament visible si accessibles Ο Correcte
Ο Incorrecte

Observacions:

Evacuació i mitjans contra incendis
Portes previstes per a l’evacuació de les persones en correcte estat de funcionament Ο Correcte

Ο Incorrecte
Vies d’evacuació accessibles, lliures d’obstacles i utilitzables fi ns a l’espai exterior segur sempre 
que es desenvolupi l’activitat

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació visibles des de qualsevol punt 
ocupable pel públic 

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals de manera que quedi clarament indicada l’alternativa correcta en els punts dels 
recorreguts d’evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Mitjans manuals de protecció contra incendis senyalitzats Ο Correcte
Ο Incorrecte

Enllumenat d’emergència que permet en cas de fallada de l’enllumenat general, l’evacuació 
segura i fàcil fi ns a l’exterior

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Pilots de senyalització connectats a l’enllumenat d’emergència en cadascun dels graons del 
local, a raó d’un per cada metre lineal o fracció

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Equips i sistemes manuals de protecció contra incendis perfectament visible si accessibles Ο Correcte
Ο Incorrecte

Observacions:

Evacuació i mitjans contra incendis
Portes previstes per a l’evacuació de les persones en correcte estat de funcionament Ο Correcte

Ο Incorrecte
Vies d’evacuació accessibles, lliures d’obstacles i utilitzables fi ns a l’espai exterior segur sempre 
que es desenvolupi l’activitat

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació visibles des de qualsevol punt 
ocupable pel públic 

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals de manera que quedi clarament indicada l’alternativa correcta en els punts dels 
recorreguts d’evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Mitjans manuals de protecció contra incendis senyalitzats Ο Correcte
Ο Incorrecte

Enllumenat d’emergència que permet en cas de fallada de l’enllumenat general, l’evacuació 
segura i fàcil fi ns a l’exterior

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Pilots de senyalització connectats a l’enllumenat d’emergència en cadascun dels graons del 
local, a raó d’un per cada metre lineal o fracció

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Equips i sistemes manuals de protecció contra incendis perfectament visible si accessibles Ο Correcte
Ο Incorrecte

Observacions:
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Evacuació i mitjans contra incendis
Portes previstes per a l’evacuació de les persones en correcte estat de funcionament Ο Correcte

Ο Incorrecte
Vies d’evacuació accessibles, lliures d’obstacles i utilitzables fi ns a l’espai exterior segur sempre 
que es desenvolupi l’activitat

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació visibles des de qualsevol punt 
ocupable pel públic 

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals de manera que quedi clarament indicada l’alternativa correcta en els punts dels 
recorreguts d’evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Mitjans manuals de protecció contra incendis senyalitzats Ο Correcte
Ο Incorrecte

Enllumenat d’emergència que permet en cas de fallada de l’enllumenat general, l’evacuació 
segura i fàcil fi ns a l’exterior

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Pilots de senyalització connectats a l’enllumenat d’emergència en cadascun dels graons del 
local, a raó d’un per cada metre lineal o fracció

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Equips i sistemes manuals de protecció contra incendis perfectament visible si accessibles Ο Correcte
Ο Incorrecte

Observacions:

Evacuació i mitjans contra incendis
Portes previstes per a l’evacuació de les persones en correcte estat de funcionament Ο Correcte

Ο Incorrecte
Vies d’evacuació accessibles, lliures d’obstacles i utilitzables fi ns a l’espai exterior segur sempre 
que es desenvolupi l’activitat

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació visibles des de qualsevol punt 
ocupable pel públic 

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals de manera que quedi clarament indicada l’alternativa correcta en els punts dels 
recorreguts d’evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Mitjans manuals de protecció contra incendis senyalitzats Ο Correcte
Ο Incorrecte

Enllumenat d’emergència que permet en cas de fallada de l’enllumenat general, l’evacuació 
segura i fàcil fi ns a l’exterior

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Pilots de senyalització connectats a l’enllumenat d’emergència en cadascun dels graons del 
local, a raó d’un per cada metre lineal o fracció

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Equips i sistemes manuals de protecció contra incendis perfectament visible si accessibles Ο Correcte
Ο Incorrecte

Observacions:

Certifi cats, contractes de manteniment i altres documents necessaris
Ο Aporta
Ο Manca
Ο Aporta 
Ο Manca
Ο Aporta 
Ο Manca

Observacions: 
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FORMULARI V: Acta d’accessibilitat

Índex d’accessibilitat exigible per a usos públics en edifi cis aplicant el punt 2.1 de l’Annex I del Decret 135/1995 i 
el DB SUA 9 d’accessibilitat1

Comprovat
Accés
Itinerari
Cambra higiènica
Emprovadors
Ascensor
Observacions:

1 S’agafa com a referència la interpretació de la normativa feta per la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya 
(TAAC) tenint en compte els criteris indicats en els documents DT-1, DT-2, DT-3 i DT-4, que s’han d’aplicar de 
manera temporal fi ns a la promulgació de la normativa autonòmica actualitzada.

FORMULARI VI: Acta d’espectacles i activitats recreatives

Aspectes regulats segons el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics 
i activitats recreatives

Prevencions acústiques especials
Aïllament acústic enfront del soroll aeri de ______ dB Ο Segons projecte

Ο Certif. ECI acústica
Ο No escau

Instal·lació d’un limitador de so amb registrador Ο En disposa
Ο No en disposa
Ο No escau

Establiments o espais on es puguin superar els 90 dB (A), a l’entrada rètol advertint 
aquest fet

Ο En disposa
Ο No en disposa
Ο No escau

Prevenció i seguretat en cas d’incendi
Portes previstes per a l’evacuació de les persones en correcte estat de funcionament Ο Correcte

Ο Incorrecte
Vies d’evacuació accessibles, lliures d’obstacles i utilitzables fi ns a l’espai exterior 
segur sempre que es desenvolupi l’activitat

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació visibles des de qualsevol 
punt ocupable pel públic 

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Senyals de manera que quedi clarament indicada l’alternativa correcta en els punts 
dels recorreguts d’evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Mitjans manuals de protecció contra incendis senyalitzats Ο Correcte
Ο Incorrecte

Enllumenat d’emergència que permet en cas de fallada de l’enllumenat general, 
l’evacuació segura i fàcil fi ns a l’exterior

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Pilots de senyalització connectats a l’enllumenat d’emergència en cadascun dels 
graons del local, a raó d’un per cada metre lineal o fracció

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Equips i sistemes manuals de protecció contra incendis perfectament visible si 
accessibles

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Observacions:
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Control d’aforament autoritzat
Sistema automàtic de control d’aforament autoritzat Ο Correcte

Ο Incorrecte
Ο No escau

Sistema d’enregistrament d’imatges Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Observacions:

Horaris
Horari limitat Ο Si Ο No
Placa o rètol identifi catiu amb els horaris de cada establiment obert al públic Ο Correcte

Ο Incorrecte
Observacions:

Serveis sanitaris
Amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter Ο Correcte

Ο Incorrecte
Diferenciats entre homes i dones Ο Correcte

Ο Incorrecte
Vestíbul previ Ο Correcte

Ο Incorrecte
Ventilats i ben il·luminats Ο Correcte

Ο Incorrecte
Llums de senyalització i d’emergència Ο Correcte

Ο Incorrecte
Respecten els requeriments d’accessibilitat Ο Correcte

Ο Incorrecte
En cas d’espectacles o d’activitats recreatives que se celebren a fora d’establiments, 
instal·len cabines dotades de vàter i lavabo

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Observacions:

Cuines
Potència elements de cocció segons memòria tècnica Ο Correcte

Ο Incorrecte
Condicions de local de risc especial Ο Correcte

Ο Incorrecte
Ο No escau

Extinció automàtica a la campana Ο Correcte
Ο Incorrecte

Campana, i fi ltres nets de greix Ο Correcte
Ο Incorrecte

Conducte d’extracció de fums dimensions necessàries Ο Correcte
Ο Incorrecte

Conducte d’extracció de fums fi ns a coberta, alçada adient per sobre de la coberta Ο Correcte
Ο Incorrecte

Barret tipus jet Ο Correcte
Ο Incorrecte
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Observacions:

Ventilació
Sistema de ventilació compleix el RITE Ο Correcte

Ο Incorrecte
Observacions:

FORMULARI VII: Acta de centres de culte

Aspectes regulats segons el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, 
dels centres de culte.

Prevenció i seguretat en cas d’incendi
Propagació interior, propagació exterior, evacuació, protecció contra incendis, inter-
venció de bombers i resistència al foc de l’estructura, (segons document IV ús publica 
concurrència)

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Superfície d’un sector superior als 2500 m2, compleix l’article 9 del Decret 94/2010 Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Observacions:

Aforament
En cas de no disposar de seients, es calcula amb un rati de 1 persona/m2, descomp-
tant passadissos, atris, espais de presidència i col·laterals, serveis sanitaris, vestíbuls.

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Els espais destinats a activitats complementàries, tallers, aules, sales de reunions es 
computen d’acord el CTE

Ο Correcte
Ο Incorrecte

Observacions:

Seguretat estructural
Les construccions que estiguin en espais suportats per forjats han de disposar d’una 
resistència de 3.5 kN/m2 i 4 kN de càrrega concentrada 

Ο Correcte
Ο Incorrecte
Ο No escau

Ventilació
Sistema de ventilació compleix el RITE (IDA 3) Ο Correcte

Ο Incorrecte
Observacions:

Serveis sanitaris
Nombre de serveis sanitaris segons l’aforament i en compliment de l’article 14 del 
Decret 94/2010

Ο Correcte 
Ο Incorrecte

Una de les cambres higièniques compleix amb la normativa d’accessibilitat Ο Correcte 
Ο Incorrecte

Observacions:
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Accessibilitat
Compleix les condicions tècniques d’accessibilitat establertes per la normativa vigent Ο Correcte

Ο Incorrecte
Observacions:

Protecció acústica
Compleix amb les condicions de l’Article 17 del Decret 94/2010.

Aïllament de ...... dB (A) Ο Segons projecte
Ο Certif. ECI acústica
Ο No escau

Disposa de dispositius limitadors de potència Ο Segons projecte
Ο Certif. ECI acústica
Ο No escau

Altaveus estan independitzats dels elements estructurals mitjançant la disposició de 
suports o ancoratges antirobatoris

Ο Segons projecte
Ο No escau

Observacions:
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