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ANNEX 1 

TÍTOL CNAE (Codi que te l´activitat a la Classificació Nacional d´Activitats 

Econòmiques) D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE HAN HAGUT DE SUSPENDRE LA 

SEVA ACTIVITAT COM A MESURA DERIVADA DE LA DECLARACIÓ DE L´ESTAT 

D´ALARMA 

4511 Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers 

4519 Venda d'altres vehicles de motor 

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

4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats 

475 Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats 

4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats 

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

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

especialitzats 

4754 Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats 

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

establiments especialitzats 

476 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats 

4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats 

4763 Comerç al detall d'enregistraments de música i vídeo en establiments especialitzats 

4764 Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats 

4765 Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats 

477 Comerç al detall d'altres articles 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 

4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per 

als mateixos en establiments especialitzats. Aplicació en funció de l´activitat 

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

4778 Un altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats 

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

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

ambulants 

4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i mercats ambulants 

4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats 

ambulants 

5510 Hotels i Allotjaments Similars 

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada 

5530 Càmpings 

5590 Altres Allotjaments 

5610 Restaurants i llocs de menjars 

5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments 

5629 Altres serveis de menjars 

5630 Establiments de begudes 

5910 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió 

5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica 

5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical 

6810 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi 

6820 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi 

6831 Agents de la propietat immobiliària 

7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers 

7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius 

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos 

7911 Activitats de les agències de viatges 

8510 Educació preprimària 

8520 Educació primària 

8530 Educació secundària 

8531 Educació secundària general 

8532 Educació secundària tècnica i professional 

8540 Educació postsecundària 

8541 Educació postsecundària no terciària 

8543 Educació universitària 

8544 Educació terciària no universitària 

8550 Una altra educació 

8551 Educació esportiva i recreativa 
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8552 Educació cultural 

8553 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge 

8559 Una altra educació n.c.o.p. 

8560 Activitats auxiliars a l'educació 

9000 Activitats de creació, artístiques i espectacles 

9001 Arts escèniques 

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques 

9004 Gestió de sales d'espectacles 

9102 Activitats de museus 

9103 Gestió de llocs i edificis històrics 

9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals 

9105 Activitats de biblioteques 

9106 Activitats arxius 

9200 Activitats de jocs d'atzar i apostes 

931 Activitats esportives 

9311 Gestió d'instal·lacions esportives 

9312 Activitats dels clubs esportius 

9313 Activitats dels gimnasos 

9319 Altres activitats esportives 

932 Activitats recreatives i d'entreteniment 

9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics 

9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment 

952 Reparació d'efectes personals i articles d'ús domestic 

9521 Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic 

9522 Reparació d'aparells electrodomèstics i d'equips per a la llar i el jardí 

9523 Reparació de calçat i articles de cuir 

9524 Reparació de mobles i articles de parament 

9525 Reparació de rellotges i joieria 

9529 Reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic 

960 Altres serveis personals 

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa 

9604 Activitats de manteniment físic 

9609 Altres serveis personals n.c.o.p. 

 


