
SECTORS D’ACTIVITAT 
 
Els establiments s’han agrupat d’acord amb els criteris establerts per a l’elaboració 
del PTSEC  
 
Sector quotidià alimentari. Epígrafs 64 i 6524: fruita, verdura, hortalisses; carn i           
derivats, ocells, ous, conills, cacera i derivats; peix, pesca salada i altres; pa, 
pastisseria, confiteria, llet i productes làctics; vins i begudes de tota mena; tabac i 
articles de fumador; comerç al detall de productes d’alimentació i begudes en 
general; autoserveis; superserveis i supermercats; plantes i herbes en herbolaris. 
 
Sector quotidià no alimentari. Epígrafs 6521, 6522 i 6523: medicaments, 
productes sanitaris i d’higiene personal (farmàcies); productes de drogueria, 
perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, papers i altres productes per a la 
decoració i productes químics; articles per a la higiene i neteja personal. 
 
Equipament de la llar. Epígrafs 6511, 653 i 6597: productes tèxtils, confeccions                          
per a la llar; catifes, tapisseria; mobles (excepte els d’oficina); material i aparells  
elèctrics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic amb energia diferent de 
l'elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, adornament, regals; 
materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament; portes, finestres i 
persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet-mosaic, cistells i articles de suro; 
articles de bricolatge; altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en 
altres llocs; llavors, flors, plantes i animals petits. 
 
Equipament de la persona. Epígrafs 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6595 i 
656: tota mena de peces de vestir i lligadures; llenceria i cotilleria; merceria; peces 
especials; calçat, articles de pell i d’imitació; confeccions de pelleteria; joieria, 
rellotgeria i bijuteria; béns usats. 
 
Automoció i carburants. Epígrafs 6541, 6542, 6543, 6544, 6546 i 655: vehicles    
terrestres; ; accessoris i recanvis per a vehicles terrestres; vehicles aeris; vehicles 
marítims i fluvials; comerç menor de rodes; combustibles, carburants i lubrificants. 
 
Lleure i cultura. Epígrafs 657, 6591, 6593, 6594, 6596 i 6598: instruments  
musicals i accessoris; segells, monedes, medalles, obres d’art; aparells mèdics, 
ortopèdics, òptics i fotogràfics; llibres, diaris, papereria i belles arts; joguines, 
articles i roba d’esport, armes i pirotècnia. 
 
Comerç mixt. Epígrafs 6611, 6612, 6613, 6621 i 6622: grans magatzems; 
hipermercats; magatzems populars; economats i cooperatives de consum; comerç 
al detall de tota classe d’articles, incloent-hi l’alimentació i les begudes, en 
establiments no inclosos en els altres epígrafs d’aquest apartat. 
 
Altres. Epígrafs 6599, 6545 i 6592: altres productes al detall no especificats a 
excepció dels articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; 
tota classe de maquinària; mobles d’oficina. 
 


