
 
 

 

 

DECRET DE L’11-07-2012 D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE EL PRO CEDIMENT SIMPLIFICAT PER A LES 

SOL·LICITUDS D’OBERTURA I TRASLLAT DE COMERÇ, DE MODIFICAC IÓ DE LES ACTIVITATS COMERCIALS I DE 

CANVI DE TITULAR I DE NOM COMERCIAL  

 

Decret d’aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de 

modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial. 

 

 

Exposició de motius 

El 25 de febrer del 2010, el Govern va aprovar el 

Reglament sobre el procediment simplificat per a les 

sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació 

de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom 

comercial, amb l’objectiu d’establir un procediment més 

senzill i àgil en l’obertura i el trasllat de comerços, la 

modificació de les activitats comercials i els canvis de 

titular o de nom comercial.  

Aquest procediment que permetia a la persona interessada 

iniciar l’activitat transcorreguts 5 dies hàbils, comptats a 

partir del dia següent de l’entrada de la sol·licitud 

corresponent, sense que els òrgans competents de 

l’Administració, ja sigui comunal o general, consideressin 

que algun dels actes dels interessats no reunia els 

requisits necessaris, ha contribuït a la millora substancial 

del termini mitjà de resolució de les sol·licituds de comerç, 

amb una reducció de 80 dies a 31 dies, de mitjana. Ara bé, 

aquest Reglament pretenia encabir entre el 60% i el 70% 

dels tràmits relatius a les autoritzacions comercials, però a 

la pràctica només s’ha utilitzat en un 31% de les 

sol·licituds.  

Per altra banda, la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de 

mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de 

racionalització i d’optimització dels recursos de 

l’Administració, preveu en l’article 29 l’adopció per part dels 

comuns i del Govern d’un procediment simplificat per a 

l’obertura de comerços consistent en la declaració i la 

informació aportades per la persona titular d’una activitat 

empresarial, comercial o professional, o el seu 

representant, cosa que comporta la substitució dels 

controls administratius previs a l’autorització.  

Així doncs, el procediment simplificat per a l’obertura i el 

trasllat de comerç, la modificació de les activitats 

comercials i el canvi de titular i del nom comercial que 

estableix aquest Reglament s’articula com un veritable 

procediment declaratiu, de caire voluntari, que permet l’inici 

immediat de l’activitat sol·licitada, basada en la declaració 

de la persona titular, sense obviar, però, la comprovació 

posterior de la correcció de les dades declarades i del 

control del compliment dels requisits tècnics. Aquest model 

se sustenta en l’assumpció de responsabilitats de les 

persones interessades que intervenen en el procediment.  

Aquest nou procediment simplificat té per objectiu ser el 

procediment de referència en un 80% de les autoritzacions 

comercials, i és aplicable als comerços que pel seu objecte 

i per les dimensions del local d’explotació no presenten 

raonablement un risc per a les persones, els béns o el 

medi ambient, i que amb una superfície oberta al públic 

màxima de dos-cents metres quadrats (200 m2), 

desenvolupin únicament o exclusivament les activitats que 

es troben dins l’annex d’aquest Reglament.  

Per altra banda, el procediment ordinari continua vigent per 

a les activitats i els establiments que puguin representar un 

impacte superior sobre el medi ambient, la salut de les 

persones i la seguretat del béns, i que requereixen el 

control previ de l’Administració abans de l’inici de les 

activitats.  

Finalment, aquest Decret deroga el Reglament sobre el 

procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i de 

trasllat de comerç, de modificació de les activitats 

comercials i de canvi de titular i de nom comercial, del 25 

de febrer del 2010.  
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A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, 

en la sessió de l’11de juliol del 2012, ha aprovat el Decret 

següent:  

Article únic 

S’aprova el Reglament sobre el procediment simplificat per 

a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de 

modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i 

de nom comercial.  

Disposició addicional primera  

Atès el que disposen les normatives tècniques relatives a 

la seguretat bàsica que han de complir els establiments 

destinats a l’ús comercial, és necessari acreditar la tinença 

i la titularitat del butlletí d’instal·lació elèctrica de baixa 

tensió, i cal esmentar a la sol·licitud: el número de butlletí, 

la tipologia i la data d’emissió. Cal també esmentar la 

tinença i la titularitat del contracte subscrit amb l’empresa 

de manteniment del sistema de seguretat contra incendis. 

Els establiments equipats amb altres instal·lacions 

subjectes a normativa tècnica específica les han de 

declarar i acreditar, mitjançant una certificació expedida 

per l’empresa o pel professional autoritzat.  

Aquestes prescripcions d’ordre tècnic són d’aplicació tant a 

les tramitacions realitzades mitjançant el procediment 

simplificat com a les que es tramitin mitjançant el 

procediment ordinari.  

Disposició addicional segona  

El control administratiu previ dels requisits tècnics fixats a 

la Llei d’accessibilitat, del 6 d’abril de 1995, i al Reglament 

d’accessibilitat, del 8 de juny de 1995, modificat el 19 de 

maig de 1999, el 23 de novembre del 2005 i el 25 de gener 

del 2006, se substitueix per la tinença del certificat tècnic 

relatiu a l’accessibilitat signat per un tècnic autoritzat. 

Aquest certificat s’ha de formalitzar amb el model oficial 

establert.  

No és preceptiu cap procediment de conformitat de 

l’accessibilitat en el cas de les sol·licituds d’obertura, de 

trasllat de comerç, de modificació de les activitats 

comercials si no comporten obres d’ampliació de 

l’edificació, obres majors de reforma o canvi d’ús de 

l’establiment. Seguint aquest principi, no cal acreditar 

l’accessibilitat en les sol·licituds de modificació de la 

titularitat ni en les de modificació del nom comercial.  

Aquesta prescripció s’aplica tant a les tramitacions 

realitzades mitjançant el procediment simplificat com a les 

que es tramitin mitjançant el procediment ordinari.  

Disposició addicional tercera  

Les administracions competents poden demanar en 

qualsevol moment la presentació del butlletí de certificació 

mediambiental a les sol·licituds que per la seva activitat els 

sigui exigible, tant en les tramitacions realitzades 

mitjançant el procediment simplificat com en les que 

emprin el procediment ordinari.  

Disposició addicional quarta  

Mitjançant el procediment ordinari es pot sol·licitar el canvi 

o la modificació de la titularitat d’un comerç autoritzat i 

registrat prèviament. Aquesta modificació és de caràcter 

exclusiu; per tant, mitjançant aquest procediment 

únicament es pot sol·licitar la modificació de la titularitat de 

l’establiment.  

Disposició transitòria  

Les sol·licituds pendents d’autorització que compleixin els 

requisits establerts i que han iniciat els tràmits 

d’autorització abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret 

s’hi poden acollir a petició expressa del sol·licitant.  

Disposició derogatòria  

Queda derogat el Reglament sobre el procediment 

simplificat per a les sol·licituds d’obertura i de trasllat de 

comerç, de modificació de les activitats comercials i de 

canvi de titular i de nom comercial, del 25 de febrer del 

2010.  

Disposició final  

Aquest Decret entra en vigor el 3 de setembre del 2012. 
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Reglament 

 

sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds 

d’obertura i de trasllat de comerç, de modificació de les 

activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial  

Article 1  

Àmbit d’aplicació  

1. Aquest Reglament desenvolupa el procediment 

simplificat per a les sol·licituds d’obertura i de trasllat de 

comerç, de modificació de les activitats comercials i de 

canvi de titular i de nom comercial, enumerades en l’article 

3, sempre que desenvolupin les activitats descrites a 

l’annex 1, i en què la superfície oberta al públic no 

sobrepassi els 200 m2.  

2. Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per 

Administració el conjunt d’òrgans de l’Administració 

general i de les administracions comunals que garanteixen 

el compliment de les condicions i els requisits tècnics que 

estableix la normativa vigent en matèria d’autoritzacions 

comercials.  

Article 2  

Activitats que es poden acollir al procediment simplificat  

1. Les activitats que es poden acollir al procediment 

simplificat d’obertura i de trasllat de comerç, de modificació 

de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom 

comercial es detallen a l’annex 1. Aquest annex recull un 

seguit d’activitats que, per llur objecte i dimensions del 

local d’explotació, no representen raonablement un risc per 

a la salut de les persones, ni per a la integritat dels béns ni 

per a l’afectació del medi ambient.  

2. Aquest procediment s’aplica a les sol·licituds relatives 

als establiments que es dediquin, exclusivament, a les 

activitats relacionades a l’annex 1, sempre que la seva 

superfície d’explotació oberta al públic no sobrepassi els 

200 m2.  

3. Els establiments que tenen una superfície oberta al 

públic superior als 200 m2 i els que portin a terme activitats 

que no estiguin incloses a l’annex 1 han de seguir el 

procediment ordinari consistent en la verificació prèvia de 

totes les condicions tècniques i administratives per part 

dels serveis competents de l’Administració, o dels òrgans i 

les empreses en què l’Administració delegui, abans 

d’atorgar l’autorització administrativa corresponent.  

Article 3  

Tipologia de les sol·licituds  

El procediment simplificat és aplicable a les sol·licituds 

següents:  

a) Sol·licitud d’obertura de comerç; obertura d’un nou 

establiment comercial, industrial o professional.  

b) Sol·licitud de modificació de comerç: 

- Trasllat o modificació de la situació o domicili on es 

desenvolupa l’activitat econòmica, prèviament autoritzada i 

registrada; 

- Canvi o modificació de les activitats comercials o 

industrials prèviament autoritzades i registrades; 

- Canvi o modificació del nom comercial prèviament 

autoritzat i registrat.  

c) Sol·licitud de canvi de titular del comerç: canvi o 

modificació de la titularitat d’un comerç prèviament 

autoritzat i registrat. Mitjançant aquest tràmit només es pot 

modificar la titularitat; per tant, s’exclou qualsevol altra 

modificació de l’autorització i registre.  

Article 4  

Descripció del procediment  

1. Les sol·licituds d’obertura i de trasllat de comerç, de 

modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i 

de nom comercial s’han de presentar al Servei de Tràmits 

del comú de la parròquia on estigui ubicat o es pretengui 

ubicar l’establiment comercial, i mitjançant el formulari 

corresponent.  
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Quan la sol·licitud no compleix qualsevol dels requisits 

previstos en aquest Reglament o quan no estigui 

degudament formalitzada, no es pot acollir al procediment 

simplificat i ha de sotmetre’s al procediment ordinari.  

En cas de trasllat de comerç entre parròquies o canvi 

d’adreça dins la mateixa parròquia, de forma prèvia a 

l’entrada de la sol·licitud, l’interessat ha de comprovar, prop 

de les administracions competents, que el local de 

destinació compleix tots els requisits necessaris per a la 

radicació del comerç.  

2. Admesa a tràmit la sol·licitud, l’Administració, tant 

comunal com general, l’ha de resoldre motivadament en el 

termini màxim d’un mes, llevat que l’Administració decideixi 

prorrogar la decisió per motiu de la instrucció de 

l’expedient. En tot cas, aquesta pròrroga no pot excedir la 

meitat del termini inicial, i s’ha de comunicar expressament 

a la persona interessada.  

Transcorregut el termini de resolució indicat anteriorment, 

inclòs el de la pròrroga, sense que s’hagi adoptat una 

resolució expressa, l’autorització s’entén concedida i 

l’Administració ha de lliurar la resolució i el certificat 

d’inscripció al Registre de Comerç i Indústria corresponent.  

3. Si en el curs de la instrucció de la sol·licitud 

l’Administració comunal o general considera que la 

sol·licitud no compleix qualsevol dels requisits previstos en 

aquest Reglament, suspèn el procediment simplificat i 

inicia el procediment ordinari, després de comunicar-ho a 

l’interessat.  

D’acord amb l’article 111 del Codi de l’Administració, quan 

aquest defecte es pot esmenar, l’Administració ha d’atorgar 

a l’interessat un termini de deu dies hàbils per esmenar-lo.  

En aquest cas, el termini previst en l’apartat 2 queda 

suspès fins que l’interessat esmena el defecte. 

Transcorreguts deu dies hàbils des de l’endemà de la 

notificació del defecte a l’interessat sense que aquest l’hagi 

esmenat, l’Administració que correspongui, segons el 

requisit incomplert, després de comunicar-ho a l’interessat, 

suspèn el procediment simplificat i inicia el procediment 

ordinari.  

Article 5  

Declaració responsable  

1. Per acollir-se al procediment simplificat, cal que el 

sol·licitant o qui el representi legalment signi la declaració 

que incorpora la sol·licitud i declari, sota la seva 

responsabilitat, que el sol·licitant i l’establiment on pretén 

desenvolupar l’activitat disposen dels informes i dels 

certificats que acrediten que compleix les condicions i els 

requisits tècnics que estableix la normativa vigent i que es 

compromet a mantenir-ne el compliment durant tota la 

vigència de l’autorització administrativa.  

2. A més de la declaració esmentada més amunt, 

l’Administració pot demanar a la persona sol·licitant tota 

altra documentació i informació que en cada cas legalment 

escaigui, amb referència a l’activitat o a l’aptitud del 

sol·licitant per exercir l’activitat sol·licitada. En tots els 

casos, el sol·licitant ha de complir els requisits 

individualment exigibles per a cada activitat.  

En cas que l’interessat no faciliti la informació requerida en 

el termini previst en l’article 4, apartat 2, l’Administració, 

després de comunicar-ho a l’interessat, suspèn el 

procediment simplificat i inicia el procediment ordinari.  

3. Els òrgans competents de l’Administració poden 

comprovar la conformitat i la veracitat de la declaració 

responsable en qualsevol moment.  

Article 6  

Inici d’activitats  

1. Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, el sol·licitant pot 

iniciar l’activitat sense perjudici dels controls posteriors que 

poden efectuar els òrgans competents de l’Administració.  

2. En cas que l’Administració, d’acord amb el que 

estableixen els articles 4 i 5, decideixi suspendre el 

procediment simplificat i iniciar el procediment ordinari, i el 

sol·licitant hagi iniciat l’activitat, el sol·licitant ha de 

suspendre-la a partir de la notificació de la decisió de 

suspensió, i fins a la resolució definitiva de la sol·licitud.  
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Article 7  

Declaració inexacta o falsa  

En cas que una vegada presentada la declaració de 

responsabilitat se’n comprovi la inexactitud o la falsedat, 

l’Administració ha de promoure l’anul·lació de l’autorització 

lliurada i el cessament immediat de l’activitat sol·licitada, 

sense perjudici de les altres sancions i accions que 

legalment se’n puguin desprendre. Si la inexactitud o 

falsedat es detecta abans del lliurament de la resolució, la 

sol·licitud es denega.  

Cosa que es fa pública per a coneixement general.  

Andorra la Vella, 11 de juliol del 2012  

Antoni Martí Petit  

Cap de Govern 

 

 

Annex 1  

RELACIÓ D’ACTIVITATS QUE ES PODEN ACOLLIR AL 

MODEL SIMPLIFICAT DE TRAMITACIÓ 

ADMINISTRATIVA D’OBERTURA I TRASLLAT DE 

COMERÇ, DE MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS 

COMERCIALS I DE CANVI DE TITULAR I DE NOM 

COMERCIAL  
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-01.41.00 Activitats dels serveis 
relacionats amb l’agricultura 

Treballs de jardineria  

Neteja i manteniment de camins, rius i boscos 

-22.11.00 Edició de llibres Edició de llibres, fullets i publicacions similars  

-22.12.00 Edició de periòdics Edició de diaris i publicacions periòdiques 

-22.13.00 Edició de revistes Edició de revistes 

-22.14.00 Edició de suports de so 
enregistrat 

Edició de discs i altres enregistraments sonors 

-22.15.00 Altres activitats d’edició Edició de calendaris, cartells, gravats, fotografies i altres materials impresos 

-22.25.00 Altres activitats gràfiques Disseny gràfic 

-45.11.10 Demolició i Excavacions Empreses de treballs públics 

-45.11.20 Grans moviments de terres El moviment de terres: rebliment i anivellació d’emplaçaments d’obres, aclarida de 
roques, treballs d’artificiers, etc. 

 La preparació d’explotacions mineres: aclarida de montera i altres activitats de 
preparació de mines. El drenatge d’emplaçaments d’obres. El drenatge de terrenys 
agrícoles i forestals 

-45.12.00 Perforacions i sondeigs Les perforacions, sondeigs i mostreigs amb fins de construcció o per a estudis 
geofísics o geològics 

-45.21.10 Construcció d’edificis Construcció d’edificis: habitatges, establiments col·lectius, establiments no 
residencials: agraris, industrials, comercials i de serveis, inclosos els aparcaments 
subterranis o no subterranis 

-45.21.20 Obres singulars d’enginyeria 
civil en superfície i en altura 

Construcció de ponts, carreteres elevades, viaductes, etc 

-45.21.30 Obres singulars d’enginyeria 
civil subterrània 

Construcció de túnels per a carreteres. 

-45.21.40 Construcció de xarxes Construcció de xarxes de distribució de gas, d’aigua, etc., incloses les xarxes de 
clavegueram 

-45.21.70 Altres treballs de construcció Muntatge de construccions prefabricades 

-45.22.10 Construcció de cobertes i 
teulades 

Construcció de cobertes i teulades 

-45.22.20 Treballs 
d’impermeabilització 

Impermeabilització d’edificis, balcons, etc. 

-45.25.10 Muntatge d’armadures i 
estructures metàl·liques 

Muntatge d’estructures metàl·liques que no siguin de producció pròpia (el corbament 
de l’acer i els Treballs de soldadura) 

-45.25.20 Fonamentació i pilonatge Obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals 

-45.32.00 Aïllament tèrmic, acústic i 
antivibratori 

Instal·lació en edificis o altres obres de construcció d’aïllaments tèrmics, acústics o 
antivibratoris 

-45.33.10 Fontaneria Treballs de lampisteria 

-45.34.00 Altres instal·lacions d’edificis 
i obres 

Instal·lació en edificis i altres obres de construcció de veles i persianes 

-45.41.00 Treballs amb guix, acabats 
de parets i sostres (arrebossada) 

Treballs de guixaire 

-45.42.10 Instal·lacions de fusteria i 
matèries plàstiques 

Treballs de fusteria com ara la instal·lació de portes, portes de garatge, persianes, 
finestres, etc., en fusta i altres materials no metàl·lics, que no siguin de producció 
pròpia 

-45.42.20 Tancaments metàl·lics; 
manyeria 

Treballs de serralleria com ara la instal·lació de portes, portes de garatge, persianes, 
finestres i altres tancaments metàl·lics, que no siguin de producció pròpia 

-45.43.00 Revestiments de terres i 
parets 

Col·locació de ceràmica, marbre, granit i altres pedres  

Col·locació de parquet i altres fustes  

Col·locació de moqueta 

-45.44.10 Vidrieria Col·locació de vidres 
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-45.45.00 Altres treballs d’acabament 
d’edificis i obres 

Treballs de paleta  

Instal·lació de piscines particulars 

-50.10.11 Comerç a l’engròs de 
vehicles automòbils per a ús particular 

Venda al major de vehicles automòbils, nous i d’ocasió 

-50.10.12 Comerç a l’engròs de 
camionetes, camions, autobusos i 
similars 

Venda al major de camionetes, camions, autobusos i similars, nous i d’ocasió 

-50.10.13 Comerç a l’engròs de 
caravanes 

Venda al major de caravanes, autocaravanes i remolcs turístics, nous i d’ocasió 

-50.10.21 Venda al detall de vehicles 
automòbils nous 

Venda al detall de vehicles automòbils nous 

-50.10.22 Venda al detall de vehicles 
automòbils d’ocasió 

Venda al detall de vehicles automòbils d’ocasió 

-50.10.23 Venda al detall de 
camionetes, camions, autobusos i 
similars 

Venda al detall de camionetes, camions, autobusos i similars 

-50.10.24 Venda al detall de 
caravanes 

Venda al detall de caravanes, autocaravanes i remolcs turístics, nous i d’ocasió 

-50.10.25 Venda al detall de vehicles 
especials: remolcs i semiremolcs 

Venda al detall de vehicles especials: remolcs i semiremolcs 

-50.20.10 Manteniment i reparació de 
vehicles de motor 

Reparacions mecàniques de vehicles  

Reparacions elèctriques de vehicles  

Planxisteria i pintura de vehicles  

Rentat de vehicles  

Muntatge i reparació de pneumàtics de vehicles  

Muntatge de recanvis i accessoris de vehicles 

-50.30.10 Comerç a l’engròs de 
recanvis i accessoris de vehicles de 
motor 

Venda al major de recanvis i accessoris de vehicles de motor 

-50.30.20 Comerç al detall de recanvis 
i accessoris de vehicles de motor 

Venda al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor 

-50.40.00 Venda, manteniment i 
reparació de motocicletes i 
ciclomotors, i dels seus recanvis i 
accessoris 

Venda al major i/o al detall, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i 
dels seus accessoris 

-51.12.00 Intermediaris del comerç de 
combustibles 

Representant comercial (sense venda) de combustibles 

-51.13.00 Intermediaris del comerç de 
la fusta i materials de construcció  

Representant comercial (sense venda) de fusta i materials de construcció  

-51.14.00 Intermediaris del comerç de 
maquinària, equips industrials, 
embarcacions i aeronaus 

Representant comercial (sense venda) de maquinària, equips industrials, 
embarcacions i aeronaus 

-51.15.00 Intermediaris del comerç de 
mobles, articles per a la llar i ferreteria 

Representant comercial (sense venda) de mobles, articles per a la llar i ferreteria 

-51.16.00 Intermediaris del comerç de 
tèxtils, roba, calçat i articles de cuir 

Representant comercial (sense venda) de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir 

-51.17.00 Intermediaris del comerç de 
productes alimentaris, begudes i tabac 

Representant comercial (sense venda) de productes alimentaris, begudes i tabacs 

-51.18.03 Intermediaris del comerç de 
bicicletes i articles d’esport 

Representant comercial (sense venda) de bicicletes i articles d’esport 

-51.19.01 Intermediaris del comerç Representant comercial (sense venda) sense predomini de productes 



 
 

 8 

sense predomini de productes 

-51.22.00 Comerç a l’engròs de flors i 
plantes 

Venda al major de flors i plantes 

-51.35.00 Comerç a l’engròs de 
productes de tabac 

Venda al major de tabacs 

-51.41.00 Comerç a l’engròs de tèxtils Venda al major de roba de casa, teixits i articles de merceria 

-51.42.10 Comerç a l’engròs de roba 
(incloses les peces de vestir de cuir i 
la pelleteria) 

Venda al major d’articles de confecció i de pelleteria i roba de cuir 

-51.42.20 Comerç a l’engròs de calçat Venda al major de calçats 

-51.42.30 Comerç a l’engròs 
d’accessoris 

Venda al major d’accessoris de vestir com ara guants, corbates, elàstics, accessoris 
de pell 

-51.43.00 Comerç a l’engròs d’aparells 
electrodomèstics, de ràdio i de 
televisió 

Venda al major d’electrodomèstics  

Venda al major d’aparells electrònics  

Venda al major de discs i cassets d’àudio i vídeo  

Venda al major d’aparells d’il·luminació d’ús domèstic i material elèctric 

-51.44.10 Comerç a l’engròs de 
porcellana i cristalleria 

Venda al major de porcellanes, cristalleries i coberteries 

-51.44.20 Comerç a l’engròs de 
papers pintats i articles de neteja 

Venda al major de productes de neteja i papers pintats 

-51.45.00 Comerç a l’engròs de 
perfumeria i productes de bellesa 

Venda al major de productes de perfumeria, de bellesa i d’higiene personal 

-51.47.10 Comerç a l’engròs d’articles 
de papereria, llibres i similars 

Venda al major d’articles de papereria, llibres, material d’escriptori, material escolar, 
diaris i periòdics 

-51.47.20 Comerç a l’engròs de jocs i 
de joguines 

Venda al major de jocs i joguines 

-51.47.30 Comerç a l’engròs de 
rellotges, joieria i argenteria 

Venda al major d’articles de joieria, rellotgeria i argenteria 

-51.47.40 Comerç a l’engròs d’articles 
de marroquineria i viatge i altres 
articles de cuir 

Venda al major d’articles de marroquineria i viatge i altres articles de cuir 

-51.47.51 Comerç a l’engròs de 
mobles (llevat de mobles d’oficina) 

Venda al major de mobles (llevat de mobles d’oficina) 

-51.47.52 Comerç a l’engròs de béns 
d’equipament de casa 

Venda al major d’articles per a la llar, catifes i altres revestiments per al terra i 
aparells no elèctrics d’ús domèstic 

-51.47.53 Comerç a l’engròs d’articles 
d’esport, bicicletes i les seves peces 
de recanvi 

Venda al major d’articles d’esport, bicicletes i les seves peces de recanvi 

-51.47.54 Comerç a l’engròs de 
productes fotogràfics i òptics 

Venda al major de productes fotogràfics i òptics 

-51.47.55 Comerç a l’engròs 
d’instruments musicals 

Venda al major d’instruments de música 

-51.52.30 Comerç a l’engròs de 
metalls preciosos 

Venda al major d’or i altres metalls preciosos 

-51.53.30 Comerç a l’engròs de 
materials bàsics de construcció 

Venda al major de sorra, grava, maons, etc. 

-51.53.40 Comerç a l’engròs d’altres 
materials de construcció per a 
instal·lacions d’edificis 

Venda al major de sanitaris, vidres, portes, finestres, etc. 

-51.54.10 Comerç a l’engròs de 
ferreteria 

Venda al major de material de ferreteria 

-51.54.20 Comerç a l’engròs de 
materials de fontaneria i calefacció 

Venda al major de materials de lampisteria i calefacció 
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-51.62.00 Comerç a l’engròs de 
maquinària per a la construcció 

Venda al major de maquinària per a la construcció: anivelladores, pales mecàniques, 
excavadores, etc. 

-51.62.20 Comerç a l’engròs de 
màquines eines per treballar els 
metalls 

Venda al major de màquines eines per treballar els metalls 

-51.63.00 Comerç a l’engròs de 
maquinària per a les indústries tèxtils, 
màquines de cosir i de tricotar 

Venda al major de maquinària per a les indústries tèxtils i per a màquines de cosir i 
de tricotar 

-51.64.10 Comerç a l’engròs de 
material i mobiliari d’oficina 

Venda al major de maquinària, material i mobiliari d’oficina 

-51.64.20 Comerç a l’engròs 
d’ordinadors i de material informàtic 

Venda al major d’ordinadors i altre material informàtic 

-51.65.10 Comerç a l’engròs de 
material elèctric i electrònic 

Venda al major de motors elèctrics, transformadors, components electrònics, etc. 

-51.65.20 Comerç a l’engròs de 
material i equips diversos industrials 

Venda al major d’instruments de mesura i precisió, maquinària i equips per a la 
indústria 

-51.65.30 Comerç a l’engròs de 
material i equips diversos per al 
comerç i els serveis 

Venda al major de material i equips diversos per al comerç i l’hoteleria 

-51.66.00 Comerç a l’engròs de 
màquines, accessoris i estris 
agrícoles, inclosos els tractors 

Venda al major de tractors, recol·lectores, enfardadores de palla i màquines similars i 
remolcs de càrrega i descàrrega automàtica per a usos agrícoles. 

 Venda al major de talladores de gespa, incloses les autopropulsades 

-51.70.00 Altres tipus de comerç a 
l’engròs 

 

-52.11.10 Venda al detall de productes 
congelats i gelats 

Venda al detall de productes alimentaris congelats i gelats 

-52.11.40 Supermercats Supermercats 

-52.21.00 Comerç al detall de fruites i 
verdures 

Venda al detall de fruites i verdures 

-52.22.00 Comerç al detall de carn i 
productes carnis 

Venda al detall de carn i de productes carnis 

-55.23.00 Comerç al detall de peix i 
marisc 

Venda al detall de peix i marisc 

-52.24.00 Comerç al detall de pa i 
productes de fleca, confiteria i 
pastisseria 

Venda al detall de pa, productes de fleca, pastisseria i confiteria 

-52.25.00 Comerç al detall de begudes Venda al detall de begudes alcohòliques i/o analcohòliques 

-52.26.00 Comerç al detall de 
productes de tabac 

Venda al detall de tabacs 

-52.27.10 Comerç al detall de 
productes lactis 

Venda al detall de productes lactis 

-52.27.20 Altres tipus de comerç al 
detall en establiments especialitzats 
en alimentació 

Venda al detall de conserves, farines, sal, pastes, etc. 

-52.27.40 Comerç al detall de 
productes homogeneïtzats i dietètics 

Venda al detall de productes alimentaris dietètics o per a una alimentació especial 

-52.33.00 Comerç al detall de 
cosmètics i articles de tocador 

Venda al detall de productes de perfumeria, de bellesa i d’higiene personal 

-52.41.00 Comerç al detall de tèxtils Venda al detall de roba de casa, teixits i articles de merceria 

-52.42.10 Venda al detall de peces de 
vestir per dona, per home i per infants 
i, els seus accessoris 

Venda al detall d’articles de confecció i dels seus accessoris 

-52.42.20 Venda al detall d’articles de 
pelleteria 

Venda al detall d’articles de pelleteria i roba de cuir 

-52.42.30 Venda al detall d’articles de Venda al detall d’articles de llenceria 
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llenceria 

-52.42.40 Venda al detall d’altres 
peces de vestir, roba de treball, etc.  

Venda al detall d’altres peces de vestir, roba de treball, etc.  

-52.42.50 Venda al detall d’accessoris 
de vestir 

Venda al detall d’accessoris de vestir com ara guants, corbates, elàstics, barrets, 
paraïgues, etc. 

-52.43.10 Comerç al detall de calçat Venda al detall de calçats 

-52.43.20 Comerç al detall de 
marroquineria i articles de viatge de 
cuir o d’imitació cuir 

Venda al detall d’articles de marroquineria de cuir o d’imitació cuir 

-52.44.00 Comerç al detall de mobles; 
aparells d’il·luminació i altres articles 
per a la llar 

Venda al detall de mobles (llevat de mobles d’oficina)  

Venda al detall d’articles d’il·luminació i de decoració per a la llar  

Venda al detall de porcellanes, cristalleries i coberteries  

Venda al detall de cortines 

-52.45.10 Venda al detall 
d’electrodomèstics 

Venda al detall d’electrodomèstics 

-52.45.20 Venda al detall d’aparells de 
televisió, de vídeo, de càmeres de 
vídeo, de material d’alta fidelitat 

Venda al detall d’aparells electrònics 

-52.45.30 Venda al detall de discs, 
bandes i casets d’àudio i vídeo, verges 
o enregistrades 

Venda al detall de discs i cassets d’àudio i vídeo 

-52.45.40 Venda al detall 
d’instruments de música 

Venda al detall d’instruments de música 

-52.45.50 Venda al detall de material 
elèctric per instal·lacions 

Venda al detall de material elèctric per instal·lacions 

-52.46.10 Comerç al detall de 
ferreteria 

Venda al detall de material de ferreteria 

-52.46.30 Venda al detall de vidres i 
miralls 

Venda al detall de vidres i miralls 

-52.46.40 Venda al detall de material i 
eines de bricolatge 

Venda al detall de material i eines de bricolatge 

-52.46.50 Venda al detall 
d’equipaments sanitaris 

Venda al detall de sanitaris 

-52.46.60 Venda al detall de materials 
per a la construcció 

Venda al detall de materials per a la construcció 

-52.47.00 Comerç al detall de llibres, 
periòdics i papereria 

Venda al detall d’articles de papereria, llibres, material d’escriptori, material escolar, 
diaris i periòdics 

-52.48.10 Comerç al detall de material 
i mobiliari d’oficina 

Venda al detall de material i mobiliari d’oficina  

Venda al detall d’ordinadors i altre material informàtic 

-52.48.21 Comerç al detall d’articles 
d’òptica 

Venda al detall d’ulleres de sol, microscopis i altres instruments òptics 

-52.48.22 Comerç al detall d’articles 
de fotografia 

Venda al detall de material i/o aparells de fotografia 

-52.48.23 Comerç al detall d’articles 
de precisió 

Venda al detall d’articles de precisió 

-52.48.30 Comerç al detall d’articles 
de rellotgeria, joieria i argenteria 

Venda al detall d’articles de joieria, rellotgeria i argenteria 

-52.48.41 Venda al detall d’articles 
d’esport i de lleure 

Venda al detall d’articles d’esport  

Venda al detall d’embarcacions esportives i d’esbargiment  

Venda al detall d’articles de pesca 
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-52.48.43 Venda al detall de jocs i 
joguines 

Venda al detall de jocs i joguines 

-52.48.50 Comerç al detall d’articles 
de drogueria, papers pintats i 
revestiments de terres 

Venda al detall d’articles de drogueria i papers pintats  

Venda al detall de catifes, moquetes i altres revestiments de terres  

Venda al detall de productes de neteja 

-52.48.61 Comerç al detall de llavors, 
flors i plantes 

Floristeries 

-52.48.62 Comerç al detall d’animals 
de companyia  

Venda al detall d’animals de companyia  

Venda al detall d’aliments per a animals domèstics 

-52.48.91 Comerç al detall 
especialitzat de records, flors i plantes 
artificials, artesania, articles religiosos i 
bijuteria 

Venda al detall d’articles per a regal i record  

Venda al detall d’articles d’artesania  

Venda al detall d’articles religiosos  

Venda al detall d’articles de bijuteria 

-52.48.92 Comerç al detall 
especialitzat de segells i monedes, 
inclosos els de segona mà 

Venda al detall d’articles de filatèlia i numismàtica 

-52.48.93 Galeries d’art comercials Galeries d’art  

-52.48.94 Comerç al detall de material 
de comunicació: telèfons, faxs, etc. 

Venda al detall de material de comunicació: telèfons, faxs, etc. 

-52.48.95 Altres tipus de comerç al 
detall no inclosos anteriorment 

Venda al detall d’articles no classificats anteriorment 

-52.50.10 Comerç al detall d’objectes 
de segona mà, en establiments 

Venda al detall de llibres, mobles, roba i altres articles de segona mà  

-52.50.20 Venda al detall d’antiguitats i 
objectes d’art antics, en establiments 

Venda al detall d’antiguitats i objectes d’art  

-52.61.00 Começ al detall per 
correspondència 

Venda al detall de qualsevol tipus de producte mitjançant comandes per correu; 
d’acord am un catàleg, mostrari o qualsevol altre tipus d’oferta. 

-52.71.00 Reparació de calçat i altres 
articles de cuir 

 

-52.74.00 Altres reparacions Realització de còpies de claus  

Reparació i adobament d’articles de confecció  

Reparació d’instruments òptics i material fotogràfic  

Reparació de bicicletes, articles d’acampada i altres articles d’esport  

-55.11.10 Hotels i motels amb 
restaurant 

Hotels i motels amb restaurant 

-55.11.20 Hostals i residències amb 
restaurant 

Hostals i residències amb restaurant 

-55.11.30 Pensions amb restaurant Pensions amb restaurant 

-55.12.10 Hotels i motels sense 
restaurant 

Hotels i motels sense restaurant 

-55.12.20 Hostals i residències sense 
restaurant 

Hostals i residències sense restaurant 

-55.21.10 Albergs juvenils Albergs juvenils 

-55.21.20 Refugis de muntanya Refugis de muntanya 

-55.22.00 Càmping i caravaning Càmpings i caravànings 

-55.23.10 Apartametns turístics Apartametns turístics i apartaments moblats per a vacances 
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-55.23.20 Aparthotels Aparthotels 

-55.23.30 Xalets Xalets 

-55.23.40 Bungalows Bungalows 

-55.23.50 Centre i colònies de 
vancances 

Centre i colònies de vancances 

-55.24.00 Allotjaments especials no 
turístics 

Lloguer d’habitacions i residències d’estudiants. La provisió d’allotjament mitjançant 
pagament en: residències d’estudiants i col·legis majors, internats d’alumnes 
independents dels centres escolars, les activitats dels vagons llit, les activitats de 
qualsevol altra residència col·lectiva que no tingui caràcter de servei social 

-55.12.30 Pensions sense restaurant  
-55.30.10 Restaurants  
-55.30.20 Self-service Self-service 

-55.30.30 Serveis de restauració 
ràpida 

Snacks, serveis de restauració ràpida 

-55.40.10 Bars Bars 

-55.40.20 Salons de te Granges, salons de te 

-63.30.10 Majoristes i detallistes de 
turisme 

Majoristes i detallistes de turisme 

-63.30.20 Agències de viatges Agències de viatges 

-66.11.10 Companyies andorranes 
d’assegurances de vida 

Companyies andorranes d’assegurances de vida 

-66.11.20 Delegacions de companyies 
d’assegurances de vida  

Delegacions de companyies d’assegurances de vida  

-66.12.10 Companyies andorranes 
d’assegurances altres que les de vida 

Companyies andorranes d’assegurances altres que les de vida 

-66.12.20 Delegacions de companyies 
d’assegurances altres que les de vida 

Delegacions de companyies d’assegurances altres que les de vida 

-66.20.10 Activitats d’agents 
d’assegurances 

Activitats d’agents d’assegurances 

-66.20.20 Activitats de corredors 
d’assegurances 

Activitats de corredors d’assegurances 

-67.22.00 Altres activitats auxiliars de 
les assegurances 

Serveis de peritatges referents a les assegurances 

-70.11.10 Promoció immobiliària 
d’habitatges 

Promotora immobiliària d’habitatges per compte propi 

-70.11.20 Altres tipus de promoció 
immobiliària 

Promotora immobiliària d’altres béns immobiliaris per compte propi 

-70.12.00 Compravenda de béns 
immobiliaris per compte propi 

Compravenda de béns immobles per compte propi 

-70.20.10 Lloguer d’habitatges Lloguer d’habitatges per compte propi  

-70.20.20 Lloguer d’altres béns 
immobiliaris 

Lloguer d’altres béns immobles per compte propi 

-70.31.00 Agents de la propietat 
immobiliària 

Activitats dels agents i gestors immobiliaris  

-70.32.10 Administració d’immobles 
residencials 

Administració d’immobles residencials 

-70.32.20 Administració d’altres béns 
immobiliaris  

Administració d’altres béns immobles 

-71.10.00 Lloguer d’automòbils Lloguer d’automòbils (sense xofer) 

-71.21.00 Lloguer d’altres mitjans de 
transport terrestre sense conductor 

Lloguer de camions, màquines, remolcs, motocicletes, caravanes i autocaraves 
(sense xofer)  

Lloguer de contenidors 

-71.22.00 Lloguer de mitjans de Lloguer de vaixells 
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navegació 

-71.31.00 Lloguer de maquinària i 
equips agraris 

Lloguer de maquinària i equips agropecuari i forestal, sense operari 

-71.32.00 Lloguer de maquinària i 
equips per a construcció i enginyeria 
civil 

Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil (sense operari)  

Lloguer de bastides i plataformes de treballs (sense el seu muntatge i desmuntatge) 

-71.33.10 Lloguer d’equips informàtics Lloguer d’ordinadors i altres equips informàtics  

Ciberlocal 

-71.33.20 Lloguer d’altres màquines i 
equips d’oficina 

Lloguer d’altres màquines i equips per a oficina: fotocopiadores, màquines d’escriure, 
etc.  

-71.34.00 Lloguer d’altres tipus de 
maquinària i equips 

 

-71.41.10 Lloguer d’esquís, planxes de 
surf, etc. 

Lloguer de material d’esquí 

-71.41.20 Lloguer d’equips i material 
esportiu (llevat d’esquís, planxes de 
surf, etc.) 

Lloguer de bicicletes i altres articles d’esport 

-71.41.30 Lloguer d’equips recreatius i 
de lleure 

Lloguer de vaixells d’esbargiment, material per acampar, etc. 

-71.42.00 Lloguer d’altres efectes 
personals 

Videoclubs  

Lloguer de mobles, electrodomèstics, objectes decoratius, joies, llibres, instruments 
musicals, etc. 

-72.10.00 Assessorament en 
configuració informàtica 

Assessorament sobre classes i configuracions d’aparells informàtics  

Assessorament de programes i aplicacions informàtiques 

-72.20.00 Consulta d’aplicacions 
informàtiques i subministrament de 
programes informàtics 

Creació de programes informàtics fets a mida  

Anàlisi i manteniment de programes informàtics 

-72.30.10 Serveis de gestió 
d’instal·lacions de procés de dades 

Serveis de gestió d’instal·lacions de procés de dades 

-72.30.20 Tractaments informàtics de 
dades 

Tractaments informàtics de dades 

-72.40.00 Activitats relacionades amb 
bases de dades 

Creació de bases de dades  

Creació de pàgines web 

-72.50.00 Manteniment i reparació de 
màquines d’oficina, comptabilitat i 
equips informàtics 

Manteniment i reparació de màquines d’oficina, comptabilitat i equips informàtics 

-74.11.10 Consulta, assessorament i 
pràctica legal del dret 

Consulta, assessorament i pràctica legal del dret 

-74.12.00 Activitats de comptabilitat, 
tenidoria de llibres, auditoria i 
assessoria fiscal 

Realització d’auditories, revisió de comptes financers 

-74.13.00 Estudis de mercat i 
enquestes d’opinió pública 

Realització d’estudis de mercat i anàlisis en matèria econòmica 

-74.14.10 Activitats d’assessorament 
en direcció i gestió empresarial 

Gestories administratives  

Realització de treballs de comptabilitat 

-74.14.20 Altres serveis de gestió Gestió delegada de projectes 

-74.15.01 Gestió d’empreses Gestió d’empreses 

-74.15.02 Gestió d’hotels Gestió d’hotels 

-74.20.10 Serveis tècnics 
d’arquitectura 

Treballs dels arquitectes i dels arquitectes tècnics 
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-74.20.20 Serveis tècnics d’enginyeria Treballs d’enginyeria 

-74.20.30 Altres serveis tècnics Treballs de topografia  

Treballs geològics i de prospecció  

Treballs hidrogràfics  

Treballs de cartografia 

-74.40.10 Agències i consultors de 
publicitat 

Agències de publicitat 

-74.40.20 Gestió de suports 
publicitaris 

Col·locació de publicitat exterior en cartells  

Venda i obtenció de temps i espais publicitaris 

-74.50.10 Selecció de personal directiu 
i executiu 

Selecció de personal directiu i executiu 

-74.50.20 Agències de col·locació Col·locació de personal 

-74.50.30 Agències de 
subministrament de personal 

Selecció de personal 

-74.70.00 Activitats industrials de 
neteja 

Empreses de neteja  

-74.81.20 Estudis fotogràfics i altres 
activitats de fotografia 

Realització de fotografies i reportatges fotogràfics  

Explotació de màquines fotogràfiques accionades amb monedes 

-74.82.00 Activitats d’envasament i 
empaquetatge per compte d’altri 

Embalatge de paquets i embolicament de regals 

-74.83.10 Activitats de secretaria i 
reprografia 

Activitats de secretaria i reprografia  

Servei de fotocòpies per compte d’altri 

-74.83.20 Activitats de traducció Serveis de traducció i d’interpretació 

-74.83.30 Activitats afins a la 
distribució publicitària 

Confecció de sobres 

-74.84.10 Disseny no industrial i 
decoració d’interiors 

Treballs de decoració d’interiors  

Disseny de teles, articles de confecció, calçats, joies, mobles i altres articles de 
decoració d’interior 

-74.84.20 Organització de fires, 
exhibicions i congressos 

Organització de fires, exhibicions i congressos  

Organització de festes  

-74.84.30 Altres activitats empresarials Serveis de peritatges i taxacions (llevat els dels immobles i de les assegurances)  

Serveis dels agents personals d’artistes, esportistes, etc. 

-85.20.00 Activitats veterinàries Activitats veterinàries 

-92.11.10 Producció de pel·lícules Producció de pel·lícules  

Realització de reportatges de vídeo 

-92.12.10 Distribució de pel·lícules 
cinematogràfiques i cintes de vídeo 

La distribució de pel·lícules i cintes de vídeo a altres indústries, però no al públic en 
general; consisteix en la venda o el lloguer de pel·lícules i cintes de vídeo a altres 
indústries, i també en les activitats relacionades amb la distribució de pel·lícules i 
cintes de vídeo, com ara les de lloguer, lliurament, arxiu, etc 

 La compra i la venda de drets de distribució de pel·lícules i cintes de vídeo 

-92.31.10 Creació artística i literària: 
interpretació d’art dramàtic, música i 
similars 

Activitats d’artistes independents com ara autors, escultors, pintors, escriptors, 
dibuixants, actors, directors, músics, etc. Activitats de grups o companyies, 
orquestres o bandes. Les associacions d’activitats artístiques: teatre, sarsuela, etc. 
professionals o no 

 Restauració d’obres d’art com ara quadres, etc 
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-92.31.30 Altres activitats relacionades 
amb l’espectacle 

 

-92.40.00 Activitats d’agències de 
notícies 

Activitats d’agències de notícies que proporcionen articles i fotografies als mitjans de 
comunicació  

Activitats dels periodistes 

-92.62.20 Altres activitats relacionades 
amb l’esport 

Organització d’espectacles esportius  

Producció d’espectacles esportius  

Activitats realitzades pels entrenadors, instructors, etc. 

-93.01.00 Rentatge, neteja i tenyiment 
de peces tèxtils i de pell 

 

-93.02.10 Perruqueria i barberia  
-93.02.20 Salons de bellesa Salons de bellesa que realitzen depilacions, manicures, pedicures, massatges i 

neteges facials i maquillatges 

-93.04.10 Altres activitats de 
manteniment físic corporal 

Realització de massatges corporals (sense finalitat terapèutica) 

-93.05.00 Altres activitats de serveis 
personals 

Perruqueries per a animals de companyia  

Activitats de les agències matrimonials  

Servei d’acompanyants  

Activitats genealògiques i grafològiques  

Activitats dels astròlegs i vidents  
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