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Decret
Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’altres activitats comercials en la fase 3.

Exposició de motius
La necessitat de reduir al mínim les interaccions físiques entre les persones amb la finalitat d’evitar l’incre-
ment descontrolat de contagis va conduir el Govern a adoptar mesures tan dràstiques com necessàries, 
que van comportar, entre altres coses, el tancament de la majoria de les activitats comercials del Principat. 
A l’inici d’aquesta situació d’emergència sanitària, únicament van poder obrir amb certa normalitat les ac-
tivitats considerades estrictament essencials.

El conjunt de totes les mesures adoptades, sobretot les de tancament d’activitats de tota naturalesa i de 
distanciament social, s’ha anat traduint en un aplanament de la corba de contagis, la qual cosa ha permès 
acordar diferents fases.

Donada l’evolució de la situació epidemiològica i de conformitat amb el manament contingut en la Llei 
5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la nova situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, escau obrir per fases les activitats econòmiques per tal que es 
puguin atendre altres necessitats de la població.

En aquestes circumstàncies es van aprovar per a la primera fase el Decret del 22-4-2020 pel qual s’adopten 
mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-
CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials, per la segona el Decret del 30-4-2020 pel qual s’adopten 
mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-
CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials i finalment per la tercera fase el Decret del 13-5-2020 
pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel 
coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials en la fase 3. Aquestes adaptaven les 
seves prescripcions per tal d’ampliar la cobertura de les necessitats de la població.

Vist que s’han assolit satisfactòriament els objectius de la fase 3 de reactivació de l’activitat econòmica, es 
pot continuar avançant i permetre l’obertura d’altres activitats econòmiques en la tercera fase d’obertura 
de l’1 de juny del 2020.

El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió del dia 27 de maig del 
2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Àmbit d’aplicació
1. Les activitats econòmiques que poden reprendre l’activitat comercial de conformitat amb la fase d’ober-
tura de l’1 de juny del 2020, de reactivació de l’activitat econòmica, estan assenyalades a l’annex 2. Aquest 
annex incorpora les activitats l’obertura de les quals va ser autoritzada en les fases anteriors.

2. Es manté l’autorització de venda de mascaretes i guants als establiments autoritzats per desenvolupar 
la seva activitat amb les codificacions d’activitat 52 11 40 (Supermercats), 52 12 10 (Grans magatzems) i 
52.46.10 (Comerç al detall de ferreteria).

3. S’augmenta la capacitat màxima en els vehicles de transport públic de viatgers, que passa a ser del 50%.

Altres disposicions
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4. Totes les activitats econòmiques autoritzades a reprendre l’activitat comercial han de disposar d’un 
protocol de prevenció de riscos laborals relatiu a les mesures sanitàries, d’acord amb la Llei 34/2008, del 
18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.

5. Els despatxos professionals han de respectar la distància interpersonal d’un metre i mig, mitjançant la 
capacitat de l’establiment. Si no és possible, cal promoure el treball per torns o vies no presencials.

6. S’autoritza l’inici de les activitats administratives de federacions, clubs i altres entitats sense ànim de lucre.

7. S’autoritza la reobertura de parcs, zones de lleure, places, berenadors i similars.

Article 2. Mesures que s’han d’aplicar als tanatoris, les sales de vetlla, els funerals i els enterraments
1. Es procedeix a la reobertura de tanatoris i sales de vetlla.

2. L’aforament de les sales de vetlla i tanatoris es limita a les persones més properes, subjecte a garantir 
la distància interpersonal d’un metre i mig i a l’ús de mascareta.

3. L’assistència als funerals ja no queda limitada als familiars.

4. Cal garantir la distància interpersonal d’un metre i mig als enterraments i funerals.

Article 3. Rebaixes
Aquest article té per objecte únicament establir el calendari de venda en rebaixes per a la temporada 
d’estiu 2020.

1. El període de venda en rebaixes per a la temporada d’estiu 2020 s’inicia l’1 de juny del 2020 i s’acaba el 
13 de setembre del 2020.

2. Els comerciants que optin per dur a terme la venda en rebaixes han de complir el que es disposa en 
aquest article, en el Decret del 18-3-2015 pel qual es regula l’establiment del calendari de venda en rebaixes 
i en la normativa vigent en matèria de comerç.

3. Vist que la venda en rebaixes per a la temporada d’estiu 2020 coincideix amb l’obertura total de les acti-
vitats econòmiques, no estan permeses les rebaixes privades, per la qual cosa no se n’estableix un període.

Article 4. Detall de les activitats
1. Les activitats dels sectors econòmics oberts i tancats queden recollides en els annexos següents publi-
cats en aquest Decret:

• Annex 1 – llistat activitats en situació de tancament obligatori
• Annex 2 – llistat activitats en situació d’obertura

Article 5. Incompliments i règim sancionador
La indicació de les mesures d’aquest Decret té el caràcter de requeriment de l’autoritat i qualsevol incom-
pliment pot ser sancionat amb la legislació específica aplicable.

Disposició addicional primera
Les activitats econòmiques que d’acord amb aquest Decret poden reprendre l’activitat a partir del dia 1 de 
juny del 2020 poden fer les tasques de neteja i condicionament dels seus establiments a porta tancada, a 
partir del dia de publicació d’aquest Decret.

Disposició addicional segona
Els supermercats i grans magatzems no poden continuar venent productes consumibles de papereria i 
cigarretes electròniques.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi 
oposin a aquest Decret o als seus annexos i, en concret el Decret de 13-5-2020 pel qual s’adopten mesures 
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excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’ober-
tura d’algunes activitats comercials en la fase 3.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el dilluns 1 de juny del 2020.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 de maig del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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ANNEX 1: Activitats de tancament obligatori

Grup Descripció Nombre Tancament

SECCIÓ   H    HOTELERIA 1.037                 14
55.4 Establiments de begudes                     205   14
55.40.30 Pubs                       14   Tancat
SECCIÓ   O     ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT;SERVEIS PERSONALS 649                   11
92.3 Altres activitats artístiques i d'espectacles                       42   9
92.34.10 Sales de ball i activitats similars                         1   Tancat
92.34.20 Discoteques                         8   Tancat
93.0 Activitats diverses de serveis personals                     337   2
93.04.20 Activitats termals i balnearis                         2   Tancat
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ANNEX 2: Activitats autoritzades a obrir

Grup Descripció Nombre Tancament

SECCIÓ   A AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SILVICULTURA 51            51
01.1 Producció agrícola                5   5
01.11.00 Conreu de cereals i altres conreus                2   Obert
01.12.10 Conreu d'hortalisses                2   Obert
01.13.40 Conreu d'altres fruites, fruita seca, espècies i conreus per a begudes                1   Obert
01.2 Producció ramadera                5   5
01.21.00 Explotació de bestiar boví i producció de llet crua                1   Obert
01.24.00 Avicultura                1   Obert
01.25.00 Altres explotacions de bestiar                3   Obert
01.3 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera                9   9
01.30.00 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera                9   Obert
01.4 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries              31   31
01.41.00 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura              30   Obert
01.42.00 Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries                1   Obert
02.0 Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen                1   1
02.01.10 Silvicultura                1   Obert
SECCIÓ   D   INDÚSTRIES MANUFACTURERES 406          406
15.1 Indústries càrnies                3   3
15.11.00 Sacrifici de bestiar, preparació i conservació de carn                1   Obert
15.13.00 Fabricació de productes carnis                2   Obert
15.3 Preparació i conservació de fruites i hortalisses                1   1
15.33.40 Fabricació de conserves de fruites                1   Obert
15.5 Indústries làcties                1   1
15.51.10 Preparació de llet, fabricació de mantega i altres productes lactis                1   Obert
15.6 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis                1   1
15.61.10 Mòlta de blat                1   Obert
15.8 Fabricació d'altres productes alimentaris              32   32
15.81.10 Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos              19   Obert
15.81.20 Fabricació de productes de pastisseria frescos                7   Obert
15.84.20 Fabricació de productes de confiteria                1   Obert
15.85.00 Fabricació de pastes alimentoses                2   Obert
15.86.00 Elaboració de cafè, te i infusions                2   Obert
15.89.00 Elaboració d'altres productes alimentaris                1   Obert
15.9 Elaboració de begudes              11   11
15.91.20 Obtenció d'altres begudes alcohòliques destil·lades                2   Obert
15.92.00 Destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació                1   Obert
15.93.20 Elaboració i criança de vins                4   Obert
15.96.00 Fabricació de cervesa                3   Obert
15.98.20 Producció de begudes refrescants sense alcohol                1   Obert
16.0 Indústries del tabac                7   7
16.00.00 Indústries del tabac                7   Obert
17.3 Acabament de tèxtils                1   1
17.30.20 Estampació de tèxtils                1   Obert
17.4 Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir                5   5
17.40.00 Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir                5   Obert
17.5 Altres indústries tèxtils                2   2
17.52.00 Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes                1   Obert
17.54.10 Fabricació de teixits estrets                1   Obert
18.2 Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris                4   4
18.22.10 Confecció industrial d'altres peces de vestir exteriors                1   Obert
18.22.20 Confecció a mida d'altres peces de vestir exteriors                3   Obert
18.3 Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria                1   1
18.30.20 Fabricació d'articles de pelleteria                1   Obert
20.3 Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció              38   38
20.30.10 Fabricació de peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció              36   Obert
20.30.20 Fabricació d'estructures de fusta                2   Obert
20.5 Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria                1   1
20.51.00 Fabricació d'altres productes de fusta                1   Obert
21.2 Fabricació d'articles de paper i de cartó                1   1
21.25.00 Fabricació d'altres articles de paper i de cartó                1   Obert
22.1 Edició              49   49
22.11.00 Edició de llibres              22   Obert
22.12.00 Edició de periòdics              10   Obert
22.13.00 Edició de revistes                7   Obert
22.14.00 Edició de suports de so enregistrat                5   Obert
22.15.00 Altres activitats d'edició                5   Obert
22.2 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen              79   79
22.22.00 Altres activitats d'impressió              12   Obert
22.23.00 Enquadernació i acabament                1   Obert
22.24.00 Composició i fotogravat                3   Obert
22.25.00 Altres activitats gràfiques              63   Obert
22.3 Reproducció de suports enregistrats                6   6
22.32.00 Reproducció de suports de vídeo enregistrats                5   Obert
22.33.00 Reproducció de suports d'informàtica enregistrats                1   Obert
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Grup Descripció Nombre Tancament

24.5 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene                4   4
24.51.00 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament                2   Obert
24.52.00 Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene                2   Obert
24.6 Fabricació d'altres productes químics                2   2
24.63.00 Fabricació d'olis essencials                1   Obert
24.65.00 Fabricació de suports verges per a enregistrament                1   Obert
25.2 Fabricació de productes de matèries plàstiques                2   2
25.22.00 Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques                1   Obert
25.24.10 Fabricació de productes diversos amb matèries plàstiques                1   Obert
26.6 Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment                4   4
26.63.00 Fabricació de formigó fresc (llest per a l'ús)                4   Obert
26.7 Indústries de la pedra                3   3
26.70.10 Tallament i acabament de la pedra                3   Obert
27.4 Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics                1   1
27.41.00 Producció i primera transformació de metalls preciosos                1   Obert
28.1 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció              25   25
28.11.00 Fabricació d'estructures metàl·liques i les seves parts              11   Obert
28.12.00 Fabricació de tancaments metàl·lics              14   Obert
28.2 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central                5   5
28.21.02 Reparació i manteniment de dipòsits, cisternes i recipients de metall                4   Obert
28.22.02 Reparació i manteniment de radiadors i calderes per a calefacció central                1   Obert
28.5 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri                4   4
28.52.00 Enginyeria mecànica general per compte d'altri                4   Obert
28.7 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles                1   1
28.75.30 Fabricació d'altres productes metàl·lics diversos                1   Obert
29.1 Fabricació de màquines, equips i materials mecànics                1   1
29.14.20 Fabricació d'òrgans mecànics de transmissió                1   Obert
29.2 Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials d'ús general              30   30
29.22.12 Manteniment i reparació d’ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques i similars                5   Obert
29.22.22 Instal.lació, reparació i manteniment d’altres tipus de materials d’elevació i de manipulació              16   Obert
29.23.02 Instal·lació, reparació i manteniment de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica                2   Obert
29.24.32 Instal·lació, reparació i manteniment d’altres tipus de maquinària d’ús general per a la indústria                7   Obert
29.3 Fabricació de maquinària agrària                1   1
29.32.10 Fabricació d'altres tipus de maquinària agrària                1   Obert
29.5 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics                3   3
29.56.12 Instal·lació, reparació i manteniment de maquinària i equips per a arts gràfiques                1   Obert
29.56.42 Instal·lació, reparació i manteniment d’altres tipus de maquinària per a usos específics                2   Obert
29.6 Fabricació d'armes i municions                1   1
29.60.22 Reparació i manteniment d’armes lleugeres                1   Obert
30.0 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics                2   2
30.02.02 Instal·lació d’ordinadors i altres equips informàtics                2   Obert
31.5 Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació                2   2
31.50.20 Fabricació d'aparells d'il·luminació                2   Obert
31.6 Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics                1   1
31.62.02 Instal·lació, reparació, manteniment d’altres tipus d’equips i materials elèctrics                1   Obert
32.2 Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils                1   1
32.20.12 Instal·lació, reparació, manteniment d’equips d’emissió de ràdio i televisió                1   Obert
33.1 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics              15   15
33.10.01 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics              14   Obert
33.10.02 Instal·lació, reparació, manteniment d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics                1   Obert

33.2
Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos
industrials                3   3

33.20.01 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials                2   Obert

33.20.02
Instal·lació, reparació, manteniment d’instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d’equips de control per a
processos industrials                1   Obert

33.4 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics              17   17
33.40.10 Fabricació de lents correctores de la visió              17   Obert
33.5 Fabricació de rellotges                1   1
33.50.02 Instal·lació, d'instruments i aparells de mesura del temps                1   Obert
34.3 Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors                1   1
34.30.00 Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors                1   Obert
35.3 Construcció aeronàutica i espacial                1   1
35.30.02 Manteniment i reparació de material aeronàutic i espacial                1   Obert
36.1 Fabricació de mobles              22   22
36.11.00 Fabricació de cadires i altres seients                6   Obert
36.13.00 Fabricació de mobles de cuina i bany                1   Obert
36.14.10 Fabricació de mobles domèstics              12   Obert
36.14.40 Activitats relacionades amb la fabricació de mobles                3   Obert
36.2 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars                4   4
36.22.10 Fabricació d'articles de joieria                4   Obert
36.3 Fabricació d'instruments musicals                1   1
36.30.01 Fabricació d'instruments musicals                1   Obert
36.6 Altres indústries manufactureres diverses                5   5
36.61.00 Fabricació de bijuteria                1   Obert
36.63.00 Fabricació d'altres articles                4   Obert
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Grup Descripció Nombre Tancament

SECCIÓ   E    PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA 7              7
40.1 Producció i distribució d'energia elèctrica                5   5
40.10.20 Producció d'energia tèrmica                1   Obert
40.10.50 Distribució d'energia elèctrica                4   Obert
41.0 Captació, depuració i distribució d'aigua                2   2
41.00.00 Captació, depuració i distribució d'aigua                2   Obert
SECCIÓ   F    CONSTRUCCIÓ 815           815
45.1 Preparació d'obres              41   41
45.11.10 Demolició i excavacions              26   Obert
45.11.20 Grans moviments de terres              11   Obert
45.12.00 Perforacions i sondeigs                4   Obert
45.2 Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil            285   285
45.21.10 Construcció d'edificis            250   Obert
45.21.30 Obres singulars d'enginyeria civil subterrània                1   Obert
45.21.60 Construcció de línies de telecomunicacions                1   Obert
45.21.70 Altres treballs de construcció                1   Obert
45.22.10 Construcció de cobertes i teulades                8   Obert
45.22.20 Treballs d'impermeabilització                9   Obert
45.23.20 Construcció de carreteres, autopistes, aeròdroms i instal·lacions esportives                8   Obert
45.25.10 Muntatge d'armadures i estructures metàl·liques                3   Obert
45.25.20 Fonamentació i pilonatge                3   Obert
45.25.30 Altres obres especialitzades                1   Obert
45.3 Instal·lacions d'edificis i obres            222   222
45.31.00 Instal·lacions elèctriques            119   Obert
45.32.00 Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori                4   Obert
45.33.10 Fontaneria              73   Obert
45.33.20 Instal·lacions de climatització              19   Obert
45.34.00 Altres instal·lacions d’edificis i obres                7   Obert
45.4 Acabament d'edifics i obres            265   265
45.41.00 Treballs amb guix, acabats de parets i sostres (arrebossada)              32   Obert
45.42.10 Instal·lacions de fusteria i matèries plàstiques              49   Obert
45.42.20 Tancaments metàl·lics; manyeria              28   Obert
45.43.00 Revestiments de terres i parets                8   Obert
45.44.10 Vidrieria              10   Obert
45.44.20 Pintura              99   Obert
45.45.00 Altres treballs d'acabament d'edificis i obres              39   Obert
45.5 Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari                2   2
45.50.00 Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari                2   Obert
SECCIÓ   G     COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS, I ARTICLES PERSONALS I D'ÚS DOMÈSTIC2.946       2946
50.1 Venda de vehicles de motor            108   108
50.10.11 Comerç a l'engròs de vehicles automòbils per a ús particular              15   Obert
50.10.12 Comerç a l'engròs de camionetes, camions, autobusos i similars                2   Obert
50.10.21 Venda al detall de vehicles automòbils nous 73            Obert
50.10.22 Venda al detall de vehicles automòbils d'ocasió 15            Obert
50.10.23 Venda al detall de camionetes, camions, autobusos i similars                2   Obert
50.10.25 Venda al detall de vehicles especials: remolcs i semiremolcs                1   Obert
50.2 Manteniment i reparació de vehicles de motor            160   160
50.20.10 Manteniment i reparació de vehicles de motor            155   Obert
50.20.20 Altres serveis relatius als vehicles automòbils                5   Obert
50.3 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor              62   62
50.30.10 Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor              15   Obert
50.30.20 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor              47   Obert
50.4 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris                7   7
50.40.00 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris                7   Obert
50.5 Venda al detall de carburants per a l'automoció              56   56
50.50.00 Venda al detall de carburants per a l'automoció              56   Obert
51.1 Intermediaris del comerç            368   368
51.11.00 Intermediaris del comerç de primeres matèries agràries, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats                1   Obert
51.12.00 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials              12   Obert
51.13.00 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció              10   Obert
51.14.00 Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus              13   Obert
51.15.00 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria              17   Obert
51.16.00 Intermediaris del comerç de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir              22   Obert
51.17.00 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac              32   Obert
51.18.01 Intermediaris del comerç de productes de farmàcia, metges i de cosmètica                6   Obert
51.18.03 Intermediaris del comerç de bicicletes                2   Obert
51.19.01 Intermediaris del comerç sense predomini de productes            253   Obert
51.2 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries i d'animals vius              11   11
51.21.00 Comerç a l'engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar                6   Obert
51.22.00 Comerç a l'engròs de flors i plantes                2   Obert
51.23.00 Comerç a l'engròs d'animals vius                2   Obert
51.24.00 Comerç a l'engròs de cuirs i pells                1   Obert
51.3 Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac            215   215
51.31.00 Comerç a l'engròs de fruites, patates i verdures              14   Obert
51.32.10 Comerç a l'engròs de carn              10   Obert
51.32.20 Comerç a l'engròs de productes carnis                6   Obert
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51.32.30 Comerç a l'engròs de volateria i altres animals de granja i caça                1   Obert
51.33.00 Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles              11   Obert
51.34.00 Comerç a l'engròs de begudes              51   Obert
51.35.00 Comerç a l'engròs de productes del tabac              13   Obert
51.36.00 Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria                1   Obert
51.37.00 Comerç a l'engròs de cafè, te, infusions, cacau i espècies                3   Obert
51.38.10 Comerç a l'engròs de peix i marisc                5   Obert
51.38.20 Comerç a l'engròs d'altres productes alimentaris              79   Obert
51.39.10 Comerç a l'engròs de productes alimentaris congelats              10   Obert
51.39.20 Comerç a l'engròs, no especialitzat, d'altres productes alimentaris, begudes i tabac              11   Obert
51.4 Comerç a l'engròs de productes de consum, diferents dels alimentaris            351   351
51.41.00 Comerç a l'engròs de tèxtils              17   Obert
51.42.10 Comerç a l'engròs de roba (incloses les peces de vestir de cuir i la pelleteria)              26   Obert
51.42.20 Comerç a l'engròs de calçat                1   Obert
51.42.30 Comerç a l'engròs d'accessoris                3   Obert
51.43.00 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics, de ràdio i de televisió            116   Obert
51.44.10 Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria                8   Obert
51.44.20 Comerç a l'engròs de papers pintats i articles de neteja              12   Obert
51.45.00 Comerç a l'engròs de perfumeria i productes de bellesa              32   Obert
51.46.10 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics                1   Obert
51.46.20 Comerç a l'engròs d'instrumental mèdic, pròtesis i articles d'ortopèdia              17   Obert
51.47.10 Comerç a l'engròs d'articles de papereria, llibres i similars              15   Obert
51.47.20 Comerç a l'engròs de jocs i joguines                3   Obert
51.47.30 Comerç a l'engròs de rellotges, joieria i argenteria              28   Obert
51.47.40 Comerç a l'engròs d'articles de marroquineria i viatge i altres articles de cuir                2   Obert
51.47.51 Comerç a l'engròs de mobles (llevat de mobles d'oficina)              10   Obert
51.47.52 Comerç a l'engròs de béns d'equipament de casa              10   Obert
51.47.53 Comerç a l'engròs d'articles d'esport, bicicletes i les seves peces de recanvi              44   Obert
51.47.54 Comerç a l'engròs de productes fotogràfics i òptics                6   Obert
51.5 Comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig            122   122
51.51.00 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars              11   Obert
51.52.20 Comerç a l'engròs de ferro i acer                2   Obert
51.52.30 Comerç a l'engròs de metalls preciosos                3   Obert
51.52.40 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics                2   Obert
51.53.10 Comerç a l'engròs de fusta                8   Obert
51.53.20 Comerç a l'engròs de pintures i vernissos                6   Obert
51.53.30 Comerç a l'engròs de materials bàsics de construcció              30   Obert
51.53.40 Comerç a l'engròs d'altres materials de construcció per a instal·lacions d'edificis              27   Obert
51.54.10 Comerç a l'engròs de ferreteria                9   Obert
51.54.20 Comerç a l'engròs de materials de fontaneria i calefacció              13   Obert
51.55.10 Comerç a l'engròs de fertilitzants i productes químics per a l'agricultura                3   Obert
51.55.30 Comerç a l'engròs de productes químics industrials                4   Obert
51.56.00 Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats                2   Obert
51.57.10 Comerç a l'engròs de ferralla                2   Obert
51.6 Comerç a l'engròs de maquinària i equips            105   105
51.62.20 Comerç a l'engròs de màquines eines per treballar els metalls                1   Obert
51.62.00 Comerç a l'engròs de maquinària per a la construcció                1   Obert
51.64.10 Comerç a l'engròs de material i mobiliari d'oficina                2   Obert
51.64.20 Comerç a l'engròs d'ordinadors i de material informàtic              27   Obert
51.65.10 Comerç a l'engròs de material elèctric i electrònic              11   Obert
51.65.20 Comerç a l'engròs de material i equips diversos industrials              29   Obert
51.65.30 Comerç a l'engròs de material i equips diversos per al comerç i els serveis              34   Obert
51.7 Altres tipus de comerç a l'engròs              20   20
51.70.00 Altres tipus de comerç a l'engròs              20   Obert
52.1 Comerç al detall en establiments no especialitzats            108   108
52.11.10 Venda al detall de productes congelats i gelats                4   Obert
52.11.20 Venda al detall d'alimentació en general              11   Obert
52.11.30 Venda al detall no especialitzat amb predomini de productes alimentaris                2   Obert
52.11.40 Supermercats              79   Obert
52.12.10 Grans magatzems              12   Obert
52.2 Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats            147   147
52.21.00 Comerç al detall de fruites i verdures                9   Obert
52.22.00 Comerç al detall de carn i productes carnis              20   Obert
52.23.00 Comerç al detall de peix i marisc                4   Obert
52.24.00 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria              25   Obert
52.25.00 Comerç al detall de begudes              13   Obert
52.26.00 Comerç al detall de productes de tabac              21   Obert
52.27.10 Comerç al detall de productes lactis                1   Obert
52.27.20 Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació              42   Obert
52.27.40 Comerç al detall de productes homogeneïtzats i dietètics              12   Obert
52.3 Comerç al detall de productes farmacèutics, articles mèdics, bellesa i higiene            140   140
52.31.00 Comerç al detall de productes farmacèutics              55   Obert
52.32.00 Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics              12   Obert
52.33.00 Comerç al detall de cosmètics i articles de tocador              73   Obert
52.4 Altres tipus de comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats            831   831
52.41.00 Comerç al detall de tèxtils              25   Obert
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52.42.10 Venda al detall de peces de vestir per dona, per home i per infants i, els seus accessoris            165   Obert
52.42.20 Venda al detall d'articles de pelleteria                5   Obert
52.42.30 Venda al detall d'articles de llenceria                6   Obert
52.42.40 Venda al detall d'altres peces de vestir, roba de treball, etc.                1   Obert
52.42.50 Venda al detall d'accessoris de vestir                3   Obert
52.43.10 Comerç al detall de calçat              40   Obert
52.43.20 Comerç al detall de marroquineria i articles de viatge de cuir o d'imitació cuir              11   Obert
52.44.00 Comerç al detall de mobles; aparells d'il·luminació i altres articles per a la llar              51   Obert
52.45.10 Venda al detall d'electrodomèstics              17   Obert
52.45.20 Venda al detall d'aparells de televisió, de vídeo, de càmeres de vídeo, de material d'alta fidelitat              63   Obert
52.45.30 Venda al detall de discs, bandes i casets d'àudio i vídeo, verges o enregistrades                2   Obert
52.45.40 Venda al detall d'instruments de música                6   Obert
52.45.50 Venda al detall de material elèctric per instal·lacions              16   Obert
52.46.10 Comerç al detall de ferreteria              16   Obert
52.46.20 Venda al detall de pintures, vernissos i drogueria                4   Obert
52.46.40 Venda al detall de material i eines de bricolatge                1   Obert
52.46.50 Venda al detall d'equipaments sanitaris                3   Obert
52.46.60 Venda al detall de materials per a la construcció              11   Obert
52.47.00 Comerç al detall de llibres, periòdics i papereria              27   Obert
52.48.10 Comerç al detall de material i mobiliari d'oficina              62   Obert
52.48.21 Comerç al detall d'articles d'òptica                2   Obert
52.48.22 Comerç al detall d'articles de fotografia                2   Obert
52.48.23 Comerç al detall d'articles de precisió                1   Obert
52.48.30 Comerç al detall d'articles de rellotgeria, joieria i argenteria              65   Obert
52.48.41 Venda al detall d'articles d'esport i de lleure            106   Obert
52.48.42 Venda al detall d'articles de pesca, caça i tir                9   Obert
52.48.43 Venda al detall de jocs i joguines              11   Obert
52.48.50 Comerç al detall d'articles de drogueria, papers pintats i revestiments de terres                4   Obert
52.48.61 Comerç al detall de llavors, flors i plantes              18   Obert
52.48.62 Comerç al detall d'animals de companyia              13   Obert
52.48.70 Comerç al detall de combustibles (llevat dels que són per a vehicles automòbils)                4   Obert
52.48.91 Comerç al detall especializat de records, flors i plantes artificials, artesania, articles religiosos i bijuteria              36   Obert
52.48.92 Comerç al detall especialitzat de segells i monedes, inclosos els de segona mà                8   Obert
52.48.93 Galeries d'art comercials                8   Obert
52.48.94 Comerç al detall de material de comunicació, telèfons, faxs, etc.                3   Obert
52.48.95 Altres tipus de comerç al detall no inclosos anteriorment                6   Obert
52.5 Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments              24   24
52.50.10 Comerç al detall d'objectes de segona mà, en establiments                6   Obert
52.50.20 Venda al detall d'antiguitats i objectes d'art antics, en establiments              18   Obert
52.6 Comerç al detall fora d'establiments              70   70
52.61.00 Comerç al detall per correspondència              70   Obert
52.7 Reparació d'efectes personals i estris domèstics              41   41
52.71.00 Reparació de calçat i articles de cuir                8   Obert
52.72.00 Reparació d'aparells domèstics elèctrics i electrònics              13   Obert
52.73.00 Reparació de rellotges i joieria                7   Obert
52.74.00 Altres reparacions              13   Obert
SECCIÓ   H    HOTELERIA 1.037        1023
55.1 Hotels            205   205
55.11.10 Hotels i motels amb restaurant            162   Obert
55.11.20 Hostals i residències amb restaurant              11   Obert
55.11.30 Pensions amb restaurant                3   Obert
55.12.10 Hotels i motels sense restaurant              20   Obert
55.12.20 Hostals i residències sense restaurant                4   Obert
55.12.30 Pensions sense restaurant                5   Obert
55.2 Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada            164   164
55.21.10 Albergs juvenils                3   Obert
55.21.20 Refugis de muntanya                6   Obert
55.22.00 Càmping i caravàning                8   Obert
55.23.10 Apartaments turístics            109   Obert
55.23.20 Aparthotels              24   Obert
55.23.30 Xalets                2   Obert
55.23.50 Centres i colònies de vacances                1   Obert
55.23.60 Cases de camp i granges              10   Obert
55.24.00 Allotjaments especials no turístics                1   Obert
55.3 Restaurants            449   449
55.30.10 Restaurants            347   Obert
55.30.20 Self-Service                2   Obert
55.30.30 Serveis de restauració ràpida            100   Obert
55.4 Establiments de begudes            205   191
55.40.10 Bars            134   Obert
55.40.20 Salons de te              57   Obert
55.5 Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats              14   14
55.52.20 Altres activitats de provisió de menjars              14   Obert
SECCIÓ   I    TRANSPORT. EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS 426          426
60.2 Altres tipus de transport terrestre            187   187
60.21.20 Transport urbà regular de viatgers                4   Obert
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60.21.30 Transport regular de viatgers per carretera                6   Obert
60.21.40 Altres tipus de transport regular (telefèric, funicular i cremallera)                7   Obert
60.22.10 Servei de taxis              83   Obert
60.22.20 Lloguer de cotxes amb xofer                4   Obert
60.23.00 Altres tipus de transport terrestre discrecional de viatgers              14   Obert
60.24.10 Mudances                5   Obert
60.24.20 Transport d'altres mercaderies per carretera              64   Obert
62.2 Transport aeri discrecional                2   2
62.20.00 Transport aeri discrecional                2   Obert
63.1 Manipulació i dipòsit de mercaderies                3   3
63.12.40 Altres tipus de dipòsit i emmagatzematge                3   Obert
63.2 Altres activitats afins al transport              37   37
63.21.20 Terminals d'estacions d'autobusos de viatgers                1   Obert
63.21.30 Autopistes de peatge i altres vies de peatge                1   Obert
63.21.40 Aparcaments              33   Obert
63.23.20 Altres activitats diverses afins al transport aeri                2   Obert
63.3 Activitats de les agències de viatges, majoristes i detallistes de turisme, i altres activitats d'ajut al sector turístic            167   167
63.30.10 Majoristes i detallistes de turisme                2   Obert
63.30.20 Agències de viatges            162   Obert
63.30.30 Altres activitats d'ajut al sector turístic                3   Obert
63.4 Organització del transport de mercaderies              18   18
63.40.00 Organització del transport de mercaderies              18   Obert
64.1 Activitats postals i de correus                7   7
64.12.00 Activitats de correus diferents de les activitats postals nacionals                7   Obert
64.2 Telecomunicacions                5   5
64.20.00 Telecomunicacions                5   Obert
SECCIÓ   J  SISTEMA FINANCER 180           180
65.2 Activitats de les entitats bancàries              39   39
65.20.00 Activitats de les entitats bancàries              39   Obert
65.3 Activitats de les entitats financeres no bancàries de crèdit especialitzat                3   3
65.30.00 Activitats de les entitats financeres no bancàries de crèdit especialitzat                3   Obert
65.4 Activitats de les entitats financeres d'inversió              15   15
65.41.00 Entitats financeres de gestió de patrimonis                7   Obert
65.42.00 Entitats financeres de gestió d'organismes d'inversió                8   Obert
65.5 Activitats de les entitats financeres de serveis diversos                7   7
65.52.00 Assessorament financer                7   Obert
66.1 Activitats de companyies d'assegurances i delegacions de companyies d'assegurances              39   39
66.11.10 Companyies andorranes d'assegurances de vida              11   Obert
66.11.20 Delegacions de companyies d'assegurances de vida                5   Obert
66.12.10 Companyies andorranes d'assegurances altres que les de vida                8   Obert
66.12.20 Delegacions de companyies d'assegurances altres que les de vida              15   Obert
66.2 Activitats de mediadors d'assegurances              59   59
66.20.10 Activitats d'agents d'assegurances              13   Obert
66.20.20 Activitats de corredors d'assegurances              46   Obert
67.1 Activitats auxiliars del sistema financer, llevat d'assegurances                3   3
67.12.00 Altres activitats auxiliars del sistema financer                3   Obert
67.2 Activitats auxiliars de les assegurances              15   15
67.22.00 Altres activitats auxiliars de les assegurances              15   Obert
SECCIÓ   K    ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS 2.575       2575
70.1 Activitats immobiliàries per compte propi            210   210
70.11.10 Promoció immobiliària d'habitatges              58   Obert
70.11.20 Altres tipus de promoció immobiliària diferent de la d'habitatges                1   Obert
70.12.00 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi            151   Obert
70.2 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi              23   23
70.20.10 Lloguer d'habitatges              13   Obert
70.20.20 Lloguer d'altres béns immobiliaris              10   Obert
70.3 Activitats immobiliàries per compte d'altri            233   233
70.31.00 Agents de la propietat immobiliària            230   Obert
70.32.10 Administració d'immobles residencials                3   Obert
71.1 Lloguer d'automòbils              16   16
71.10.00 Lloguer d'automòbils              16   Obert
71.2 Lloguer d'altres mitjans de transport                4   4
71.21.00 Lloguer d'altres mitjans de transport terrestre sense conductor                3   Obert
71.22.00 Lloguer de mitjans de navegació                1   Obert
71.3 Lloguer de maquinària i equips              25   25
71.32.00 Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil                3   Obert
71.33.10 Lloguer d'equips informàtics                2   Obert
71.33.20 Lloguer d'altres màquines i equips d'oficina                1   Obert
71.34.00 Lloguer d'altres tipus de maquinària i equips              19   Obert
71.4 Lloguer d'efectes personals i estris domèstics              69   69
71.41.10 Lloguer d'esquís, planxes de surf, etc.              59   Obert
71.41.20 Lloguer d'equips i material esportiu (llevat d'esquís, planxes de surf, etc.)                3   Obert
71.42.00 Lloguer d'altres efectes personals                7   Obert
72.1 Assessorament en configuració informàtica              58   58
72.10.00 Assessorament en configuració informàtica              58   Obert
72.2 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics            195   195
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72.20.00 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics            195   Obert
72.3 Processament de dades                7   7
72.30.10 Serveis de gestió d'instal·lacions de procès de dades                1   Obert
72.30.20 Tractaments informàtics de dades                6   Obert
72.4 Activitats relacionades amb bases de dades              79   79
72.40.00 Activitats relacionades amb bases de dades              79   Obert
72.5 Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics                4   4
72.50.00 Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics                4   Obert
73.1 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques                8   8
73.10.00 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques                8   Obert
73.2 Recerca i desenvolupament sobre ciències socials i humanitats                3   3
73.20.00 Recerca i desenvolupament sobre ciències socials i humanitats                3   Obert

74.1
Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública;
consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera            860   860

74.11.10 Consulta, assessorament i pràctica legal del dret              93   Obert
74.11.30 Altres activitats jurídiques                4   Obert
74.12.00 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal              56   Obert
74.13.00 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública                3   Obert
74.14.10 Consulta i assessorament en direcció i gestió empresarial            446   Obert
74.14.20 Altres serveis de gestió              76   Obert
74.15.01 Gestió d'empreses            144   Obert
74.15.02 Gestió d'hotels              38   Obert
74.2 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic            133   133
74.20.10 Serveis tècnics d'arquitectura              68   Obert
74.20.20 Serveis tècnics d'enginyeria              51   Obert
74.20.30 Altres serveis tècnics              14   Obert
74.3 Assaigs i anàlisis tècniques              16   16
74.30.10 Inspecció tècnica de vehicles                1   Obert
74.30.20 Altres assaigs i anàlisis tècniques              15   Obert
74.4 Publicitat            221   221
74.40.10 Agències i consultors de publicitat            207   Obert
74.40.20 Gestió de suports publicitaris              14   Obert
74.5 Selecció i col·locació de personal              36   36
74.50.20 Agències de col·locació                7   Obert
74.50.30 Agències de subministrament de personal              29   Obert
74.6 Serveis d'investigació i de seguretat              18   18
74.60.10 Investigació                1   Obert
74.60.20 Vigilància, protecció i seguretat              17   Obert
74.7 Activitats industrials de neteja              65   65
74.70.00 Activitats industrials de neteja              65   Obert
74.8 Activitats empresarials diverses            292   292
74.81.10 Laboratoris de revelatge, impressió i ampliació fotogràfica                2   Obert
74.81.20 Estudis fotogràfics i altres activitats de fotografia              36   Obert
74.83.10 Activitats de secretaria i reprografia                5   Obert
74.83.20 Activitats de traducció              11   Obert
74.84.10 Disseny no industrial i decoració d'interiors              75   Obert
74.84.20 Organització de fires, exhibicions i congressos              64   Obert
74.84.30 Altres activitats empresarials              99   Obert
SECCIÓ   M   EDUCACIÓ 140           140
80.1 Ensenyament primari                2   2
80.10.10 Ensenyament infantil                1   Obert
80.10.20 Ensenyament primari                1   Obert
80.3 Ensenyament superior                5   5
80.30.10 Ensenyament superior no universitari                3   Obert
80.30.20 Ensenyament superior universitari                2   Obert
80.4 Formació permanent i altres activitats d'ensenyament            133   133
80.41.10 Escoles de conducció de vehicles automòbils              13   Obert
80.42.20 Acadèmies              61   Obert
80.42.30 Altres ensenyaments              59   Obert
SECCIÓ   N     ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES, SERVEIS SOCIALS 224          224
85.1 Activitats sanitàries            192   192
85.12.00 Activitats mèdiques              58   Obert
85.13.00 Activitats odontològiques              32   Obert
85.14.10 Activitats sanitàries de professionals independents (llevat dels metges)              84   Obert
85.14.20 Activitats de serveis d'ambulància                6   Obert
85.14.30 Laboratoris d'anàlisis clíniques d'anatomia patològica i similars              12   Obert
85.2 Activitats veterinàries                9   9
85.20.00 Activitats veterinàries                9   Obert
85.3 Activitats de serveis socials              23   23
85.31.10 Acolliment de gent gran amb allotjament                3   Obert
85.31.50 Altres tipus d'acolliment amb allotjament                1   Obert
85.32.20 Llars d'infants              19   Obert
SECCIÓ   O     ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT;SERVEIS PERSONALS 649          638
90.0 Activitats de sanejament públic              26   26
90.00.10 Activitats de depuració d'aigües residuals i clavegueram                2   Obert
90.00.20 Activitats de neteja de vies públiques i tractament de deixalles              20   Obert
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90.00.30 Altres activitats de sanejament públic                4   Obert
92.1 Activitats cinematogràfiques i de vídeo              32   32
92.11.10 Producció de pel.lícules              29   Obert
92.12.20 Distribució de pel.lícules en cintes de vídeo                2   Obert
92.13.00 Exhibició de pel.lícules                1   Obert
92.2 Activitats de ràdio i televisió                9   9
92.20.10 Activitats de ràdio                6   Obert
92.20.20 Producció i distribució de televisió                3   Obert
92.3 Altres activitats artístiques i d'espectacles              42   33
92.31.10 Creació artística i literària; interpretació d'art dramàtic, música i similars              19   Obert
92.31.20 Producció d'espectacles                3   Obert
92.31.30 Altres activitats relacionades amb l'espectacle                3   Obert
92.32.00 Gestió de sales d'espectacles                8   Obert
92.4 Activitats d'agències de notícies                9   9
92.40.00 Activitats d'agències de notícies                9   Obert
92.5 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres institucions cultural                8   8
92.51.00 Activitats de biblioteques i arxius                2   Obert
92.52.10 Activitats de museus                6   Obert
92.6 Activitats esportives            163   163
92.61.10 Gestió d'estadis i poliesportius                4   Obert
92.61.20 Gestió d'estacions d'esquí                5   Obert
92.61.30 Gestió d'altres instal·lacions esportives                4   Obert
92.62.10 Clubs i escoles esportius                8   Obert
92.62.20 Altres activitats relacionades amb l'esport            142   Obert
92.7 Activitats recreatives diverses              23   23
92.71.30 Altres activitats relacionades amb els jocs d'atzar                2   Obert
92.72.00 Altres activitats recreatives              21   Obert
93.0 Activitats diverses de serveis personals            337   335
93.01.00 Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell              31   Obert
93.02.10 Perruqueria i barberia            136   Obert
93.02.20 Salons de bellesa              65   Obert
93.03.00 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen                4   Obert
93.04.10 Altres activitats de manteniment físic corporal              42   Obert
93.05.00 Altres activitats de serveis personals              57   Obert
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