
 

 

 

ANNEX I 

Número d’epígraf del CNAE de les empreses que poden adherir-se a l’acció del teixit 

empresarial.  

  

4511 Venta d’automòbils i vehicles de motor lleuger 

4519 Venta d’altres vehicles de motor 

4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor 

4719 Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats 

4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats 

4752 Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats 

4753 Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en 
establiments especialitzats 

4754 Comerç al detall d’electrodomèstics en establiments especialitzats 

4759 Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i d’altres articles d’ús domèstic 
en establiments especialitzats 

4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats 

4763 Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats 

4764 Comerç al detall d’articles d’esport en establiments especialitzats   

4765 Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats 

4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats 

4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats 

4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats 

4778 Comerç al detall d’altres tipus d’articles nous en establiments especialitzats 

4779 Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments especialitzats 

4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i 
mercats ambulants 

5610 Restaurants i establiments de menjars 

5621 Provisió de menjars preparats per a celebracions 

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica 

7911 Activitats de les agències de viatges 

9001 Arts escèniques 

9004 Gestió de sales d’espectacles 

9102 Activitats de museus 

9103 Gestió de llocs i edificis històrics 

9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals 

9105 Activitats de biblioteques 

9106 Activitats d’arxius 

9311 Gestió d’instal·lacions esportives 

9312 Activitats de clubs esportius 

9313 Activitats dels gimnasos 

9319 Altres activitats relacionades amb l’esport 

9321 Activitats de parcs d’atraccions i parcs temàtics 

9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment ncaa (no classificats en altres apartats) 

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa 



 

 

 

En el cas que un número d’epígraf del CNAE no hagi estat inclòs en aquest llistat, i per motius 

de futurs d’estats pandèmics regulats per norma i dins de convocatòria, queda motivada la 

seva incorporació a la llista, i per tant, l’empresa es podrà adherir. 

Queden excloses les vendes de tabac, alcohol, jocs i apostes. 

 

ANNEX II 

Empreses amb el següents sectors d’activitats que poden adherir-se a l’acció del teixit 

empresarial amb el requisit addicional de petit comerç. 

• Establiments comercials minoristes d’alimentació  

• Productes i béns de primera necessitat 

• Establiments farmacèutics 

• Metges  

• Òptiques  

• Productes ortopèdics   

• Productes higiènics. 

 

 

 

 


