LLISTAT CODIS SIC
Codi SIC
A01

Descripció
AGRICULTURA
Blat
Arròs
Blat de moro
Faves, mongetes, soja, etc.
Grans SC
Cotó
Tabac
Sucre de canya i remolatxa
Patates
Productes del camp excepte grans SC
Verdures i melons
Fruites silvestres
Vinyes
Fruits secs
Cítrics
Altres fruites d'arbres
Altres fruites SC
Floricultura ornamental i llavors
Fruits i vegetals de cultiu en hivernacle
Especialitats hortícoles SC
Agricultura en general

A02

RAMADERIA
Engreix en estable de bestiar boví
Producció i engreix de bestiar boví
Producció i engreix de bestiar porcí
Producció i engreix de bestiar oví i cabrum
Ramaderia en general
Granges lleteres
Producció i engreix de pollastres
Ous de gallina
Gall dindi i ous de gall dindi
Incubadora i viver d'aus
Volateria i ous SC
Animals per a pells
Cavalls
Especialitats animals SC
Granges en general

A07

SERVEIS PER L' AGRICULTURA
Serveis de preparació de la terra
Plantació, cultiu, vivers i irrigació
Labors colliteres
Serveis de tractament de collites
Desmotadora de cotó
Serveis pel cultiu SC
Serveis de veterinària pel bestiar
Serveis de veterinària per animals domèstics
Serveis per a la ramaderia
Serveis d'especialitats animals
Contractistes de ma d'obra agroramadera
Serveis per gestió de granges
Assessorament en jardineria
Serveis de jardineria
Serveis d'ornamentació i herboristeria

A08

EXPLOTACIONS FORESTALS
Explotació de zones de fusta
Plantacions forestals
Extracció de resines de pi
Obtenció de productes forestals SC
Serveis forestals

A09

CAÇA I PESCA
Peixos
Marisc

Productes diversos del mar
Vivers de peix
Caça comercial i vedats

B10

MINERALS METÀLLICS
Mineral de ferro
Mineral de coure
Mineral de plom i zinc
Mineral d'or
Mineral de plata
Bauxita i altres minerals d'alumini
Minerals d'aliatge de ferro
Serveis a la mineria de metalls
Mineral de mercuri
Mineral d'urani, vanadi i radi
Minerals SC

B11

ANTRACITA
Antracita
Serveis a la mineria d'antracita

B12

LIGNIT I HULLA
Extracció de hulla i lignit(carbó, bituminosos)
Serveis per a la mineria de lignits i hulla

B13

PETROLI I GAS NATURAL
Petroli cru i gas natural
Gas natural líquid
Perforació de pous de petroli i gas
Serveis d'explotació petrolífera i de gas
Serveis per la industria del petroli i gas SC

B14

MINERIA I JACIMENTS DE MINERALS NO METÀLLICS
Pedrera de marbre i pedra dimensionada
Pedra calcària
Pedra granit
Pedres SC
Arena i grava per la construcció
Arena industrial
Argila refractària
Terra de batà
Caolí
Argila, ceràmica i minerals refractaris SC
Barita
Minerals químics, fluor
Potassa, sosa i minerals de borat
Roca de fosfat
Sal gemma
Sofre
Mineria química i fertilitzants SC
Serveis per la mineria no metàllica
Guixos
Talc i sabó de sastre
Diversos minerals no metàllics SC

C15

CONSTRUCTORS D'OBRES
Contractistes de vivendes unifamiliars
Contractistes de edificis residencials
Promotors d'obres
Construcció d'edificis industrials
Contractistes generals SC

C16

CONSTRUCCIONS PÚBLIQUES
Autopistes, carreteres, calçades i pistes
Ponts, túnels i vies elevades
Clavegueres, conduccions d'aigua i electricitat
Construccions pesades SC

C17

CONTRACTISTES ESPECIALITZATS
Fontaneria, calefacció i aire condicionat
Pintors, empaperadors i decoradors
Installacions elèctriques
Paletes
Treballs acústics i aïllants
Terratzo, mosaics, teules i marbre

Fusters
Revestiments de terres i similars SC
Sostres i treballs en xapa galvanitzada
Treballs amb formigó
Aigües, sondejos i pous
Estructura d'acer
Treballs de cristalleria i vidrieria
Excavacions i ciments
Treballs d'enderrocs i demolició
Installacions d'equips per construccions SC
Lloguer de maquinària per la construcció
Contractistes especialitzats SC

D20

INDÚSTRIA ALIMENTARIA
Escorxadors i sales d'especejament (excepte avícola)
Embotits, pernils i altres productes carnis
Escorxadors i sales d'especejament avícola
Elaborats de productes de volteria i ous
Mantega
Formatge natural i processat
Llet condensada, en pols i evaporada
Gelats i postres congelats
Llet líquida, iogurts i productes làctics en general
Especialitats en conserva (nadons i dietètica)
Conserves de fruites i vegetals, melmelades i sucs
Vegetals, fruites i sopes, secs o deshidratades
Fruites i verdures en salmorra, maioneses i salses
Fruites i verdures congelades
Farines, sèmoles i altres productes de grà
Aliments a base de cereals
Molins d'arròs
Farina barrejada i preparada
Molis de blat
Aliments per animals domèstics
Aliments preparats per animals no domèstics
Pa i productors de pastisseria (excepte galetes)
Galetes i afins
Sucre de canya
Refineria de sucre de canya
Sucre de remolatxa
Dolços, caramels, i confiteria
Productes de xocolata i derivats
Goma de mastegar
Oli de llavors de cotó
Oli de soja
Oli vegetal (excepte blat), llavors de cotó, soja i oliva
Grasses, olis animals i farina de peix
Olis de taula, margarina i productes grassos i oleícoles comestibles
Cervesa
Malta
Vins, caves, sidres i brandi
Licors
Refrescos, aigües minerals i begudes no alcohòliques
Extractes, xarops i additius per alimentació
Conserves de peix i fruits de mar
Peixos i productes del mar frescos i congelats
Café
Gel
Pastes alimentàries: macarrons, fideus i altres
Preparats alimentaris SC

D21

FABRICANTS DE TABAC
Cigarrets
Puros
Tabac
Tractament i secat de tabac

D22

INDÚSTRIA TÈXTIL
Teixits de cotó
Teixits de seda i fibres sintètiques

Teixits de llana
Passamaneria, cintes i venes
Mitges
Mitjons
Prendas exteriors de punt
Prendas interiors de punt
Gèneres de punt en maquinària circular
Gèneres de punt en maquinària rectilínia
Gèneres de punt SC
Tints, aprests i acabats de teixits de cotó
Tints i acabats de filats sintètics o artificials
Tints i acabats de filats i teixits SC
Catifes i moquetes
Catifes i estores de nus
Catifes i estores SC
Filats de cotó, seda i fibres sintètiques
Filats per cosir
Productes de feltre
Encaixos i blondes
Tapisseria i folres
Borràs i deixalles tèxtils processades
Teixits recoberts especials
Fils i teles per pneumàtics
Teles sense teixir
Cordoneria i xarxes
Productes tèxtils SC

D23

CONFECCIÓ TÈXTIL
Vestits, gavardines i abrics per home i nen
Camises, pijames per home i nen
Roba interior per a home i nen
Corbates, bufandes i mocadors de coll
Pantalons per a home i nen
Peces laborals i uniformes
Peces per home i nen SC
Bruses i camises per dona i nena
Vestits per dona
Vestits, abrics i faldilles per dona
Peces exteriors per dona i nena SC
Peces interiors per dona, nena i nadons
Corseteria
Barreteria de moda per a dona
Barreteria excepte de moda per dona
Vestits, bruses i camises infantils
Abrics i vestits infantils
Peces exteriors per nenes, nens i nadons SC
Pelleteria fina
Guants (excepte de punt)
Bates
Impermeables
Peces de cuir
Cinturons
Altres Peces i accessoris
Cortines i cortinetes
Llenceria per la llar
Sacs de fibres tèxtils
Articles de lona
Tèxtils tractats
Paqueteria, passamaneria i relacionats
Brodats a màquina
Productes fabricats de tèxtils SC

D24

INDÚSTRIA DE LA FUSTA
Tala d'arbres
Serradores de fusta
Serradores de fustes dures
Serradores de productes especials
Fusteria mecànica
Armaris de fusta per a cuines i banys

Xapats i contraxapats de fustes dures
Xapats i contraxapats de fustes toves
Estructures de fusta SC
Caixes de fusta
Corrons i falques de fusta
Contenidors de fusta SC
Cases transportables
Cases prefabricades de fusta i els seus elements
Productes per tractament i conservació de fusta
Tauler de fusta (aglomerats)
Productes de fusta i suro SC

D25

MOBLES I MOBILIARI
Mobles de fusta
Mobles de fusta entapissats
Mobles de metall per la llar
Matalassos i somiers
Mobles i caixes per televisions, ràdios, i màquines de cosir en fusta
Mobles domèstics SC
Mobles de fusta per oficines
Mobles de metall per oficines
Mobles per edificis públics
Prestatgeries i divisions de fusta
Prestatgeries i divisions de metall
Persianes, tendals i cortinetes
Mobiliari i mobles auxiliars SC

D26

INDÚSTRIA DE PAPER I DERIVATS
Fàbriques de polpa (pasta de paper)
Fàbriques de paper (excepte per construcció)
Fàbriques de cartró (excepte per construcció)
Papers recoberts i/o setinats, cintes i etiquetes
Sobres
Bosses
Paper, cartró, cartolina, i encunyat (troquelats)
Productes premsats i modelats de polpa
Productes sanitaris de paper
Paper d'escriptori
Manipulats de paper SC
Caixes plegables de cartró
Caixes no plegables de cartró
Caixes de cartró ondulat
Envasos per articles alimentaris
Tubs, tambors i productes relacionats
Papers i cartrons especials per la construcció

D27

EDITORIALS I ARTS GRÀFIQUES
Edició de diaris
Edició de revistes
Edició de llibres i fulletons
Impressió de llibres i fulletons
Publicacions diverses SC
Impremtes comercials-textos (tipografia)
Impremtes comercials (litografies)
Gravadores de plaques per impremta
Gravat i fotogravat
Impremtes de papers per oficines
Fabricants de targetes
Quaderns, cobertes de llibres, fulles perforades, relacionats
Enquadernació
Composició tipogràfica
Plaques de fotogravat
Plaques d'electrotípia i estereotípia
Plaques litogràfiques i relacionats

D28

PRODUCTES QUÍMICS
Alcalins i clor
Gasos industrials
Pigments inorgànics
Productes químics inorgànics industrials SC
Materials plàstics, resines sintètiques

Goma sintètica
Fibres sintètiques orgàniques pel tèxtil
Productes biològics (sèrums, vacunes)
Productes quimico-farmaceùtics
Especialitats farmacèutiques
Sabó, detergents i productes per la neteja
Productes intermedis per acabats superficials
Perfums i cosmètics
Pintures, vernissos, laques i esmalts
Productes químics destillats de resina i fusta
Productes cicles intermedis, tints i pigments
Productes químics orgànics industrials SC
Fertilitzants nitrogenats
Fertilitzants mixtes
Pesticides i productes químics agrícoles SC
Adhesius, coles
Explosius
Tintes per arts gràfiques
Negre de fum
Productes químics SC

D29

PETROLIS I LUBRIFICANTS
Refineria de petroli
Blocs de preparats de quitrà
Productes asfàltics
Olis lubricants i grasses
Derivats del petroli SC

D30

PRODUCTES DE GOMA I PLÀSTICS
Pneumàtics i càmeres
Calçat de goma i plàstic
Regeneradores de cautxú
Corretges, mànegues i canonades de goma i plàstic
Articles fabricats de cautxú SC
Articles plàstics diversos SC

D31

PELL I CUIR
Adoberia i acabats de cuir
Peces de cuir per calçat
Sabatilles
Calçat d'home
Calçat de dona
Calçat de cuir SC
Guants
Maletes i estoigs
Bosses de pell
Marroquineria
Articles de cuir SC

D32

PRODUCTES DE PEDRA, ARGILA, VIDRE I FORMIGÓ
Vidre pla
Envasos de vidre
Vidre o cristall premsat o bufat
Fabricats de vidre SC
Ciment
Maons i teules estructurals
Rajoles
Refractaris d'argila
Productes estructurals d'argila SC
Porcellana per articles sanitaris
Articles de porcellana i pisa per a taula i cuina
Articles de pisa fina per a taula i cuina
Articles de porcellana per a ús elèctric
Terrisseria ornamental i industrial
Maons i blocs de formigó
Prefabricats de formigó
Formigó preparat
Cal i guix
Productes de guix
Pedra treballada, marbre
Productes abrasius

Amiant i derivats
Juntes u embalatges
Minerals mòlts
Llana mineral
Refractaris (excepte argila)
Productes minerals no metàllics SC

D33

SIDERÚRGIA
Fosa d'acer laminat en calent
Fosa electrometallúrgica
Trefilatge d'acer
Barres, planxes i tires d'acer laminat en fred
Canonades d'acer
Fosa de ferro colat
Fosa de ferro malleable
Fosa d'acer modelat
Fosa primària de coure
Fosa de plom
Fosa de zinc
Fosa primària d'alumini
Fosa de metalls no fèrrics SC
Fosa secundària de metalls i aliatges no fèrrics
Laminat, trefilatge de coure
Fulles, xapes i planxes d'alumini
Trefilatge i recobriment aïllant de filferro no fèrric
Fosa d'alumini colat
Articles de llautó, bronze i coure
Fosa no fèrrica SC
Tractament tèrmic de metalls
Productes de metallúrgia SC

D34

FABRICATS DE METALL EXCEPTE MAQUINÀRIA I TRANSPORT
Pots i envasos metàllics
Contenidors metàllics
Ganiveteria
Eines manuals (excepte serra)
Serres i fulles de serres
Articles de ferreteria SC
Articles esmaltats i sanitaris de metall
Accessoris per a fontaneria
Equips per calefacció (excepte forns elèctrics)
Estructures de metall
Portes, marcs, bastidors i motlles
Fabricats de planxa de metall (caldereria)
Treballs de fusteria metàllica
Treballs metàllics d'ornamentació i arquitectura
Elements de metall prefabricats
Treballs metàllics diversos
Productes de torn de rosca
Cargols, femelles i volanderes
Forges de ferro i acer
Forges de metalls no fèrrics
Estampacions per automòbils
Tanques de metall
Estampacions de metall SC
Galvanoplàstia
Acabats i recobriments metàllics SC
Municions de petit calibre
Municions (excepte de petit calibre) SC
Armes de petit calibre
Artilleria i accessoris
Molles d'acer
Vàlvules i accessoris per a canonades
Molles de filferro espiral
Productes varis fabricats amb filferro
Fulles de metall
Canonades metàlliques
Productes metàllics SC

D35

MAQUINÀRIA INDUSTRIAL, COMERCIAL I ORDINADORS

Turbines i generadors hidràulics de vapor, aire i gas
Motors de combustió interna
Maquinària i equip per l'agricultura
Maquinària i equip per jardineria
Maquinària i equip per la construcció
Maquinària per mineria
Maquinària per l'industria petroquímica
Ascensors i escales automàtiques
Equip transportador
Grues industrials
Tractors, remolcs i vagonetes elevadores
Màquines-eines per tallar metalls
Màquines-eines per treballar metall
Encunys, matrius i models industrials
Accessoris per aparells de medició
Eines manuals amb força motriu pròpia
Maquinària i equip per laminació metàllica
Maquinària per treballar metall SC
Maquinària per l'industria alimentaria
Maquinària tèxtil i accessoris
Maquinària per treballar la fusta
Maquinària per l'industria paperera
Maquinària i equips per impremta
Maquinària SC
Bombes i equips de bombeig
Coixinets i rodaments
Compressors d'aire i gas
Compressors, extractors i ventiladors
Dissenys i matrius industrials
Caixes de canvi i engranatges (excepte per automòbils)
Forns i calderes industrials
Equip mecànic de transmissió de força SC
Maquinària i equip industrial SC
Màquines d'escriure
Computadores electròniques i equip
Calculadores i màquines de comptabilitat
Bàscules i balances
Màquines per oficines SC
Màquines expenedores automàtiques
Maquinària per bugaderia comercial
Equip d'aire condicionat i calefacció
Bombes sortidors i mesuradores de combustible
Màquines industrials per serveis SC
Carburadors, pistons i vàlvules
Maquinària (excepte elèctrica) SC

D36

MAQUINÀRIA ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA (EXCEPTE ORDINADORS)
Transformadors, distribuïdores (excepte portàtils)
Quadres de distribució i commutadors
Motors i generadors
Controls industrials
Aparells elèctrics industrials SC
Cuines domèstiques, forns i microones
Frigorífics congeladors domèstics
Rentadores i assecadores domèstiques
Aparells elèctrics per ús domèstic
Aspiradores per la llar
Màquines de cosir
Escalfadors d'aigua, rentaplats i altres aparells domèstics SC
Bombetes i fluorescents
Cables elèctrics, conductors, interruptors, endolls, etc.
Aïllants elèctrics
Aparells i làmpades per enllumenat domèstic
aparells i làmpades per enllumenat industrial
Equips electrònics per vehicles
Equips per enllumenat SC
Aparells de radio, televisió, vídeo i so
Discs, CDs i cintes magnètiques gravades
Aparells telefònics i telegràfics
Equip de radio i televisió per telecomunicacions
Vàlvules i tubs electrònics per ús industrial
Semiconductors
Capacitadors electrònics
Resistències per aplicacions electròniques
Bobines, transformadors i altres inductors
Connectors per aplicacions electròniques
Antenes i components electrònics SC
Bateries i acumuladors
Piles seques
Aparells d'electromedicina, rajos X
Equip electrònic per a motors de combustió interna
Subministres electrònics SC

D37

EQUIPS DE TRANSPORTS

Automòbils i carrosseries per vehicles de turisme
Carrosseries per camions i autobusos
Recanvis i peces de motor
Remolcs per camions
Avions
Motors d'avions
Accessoris per avions SC
Construcció i reparació de bucs
Construcció i reparació d'embarcacions menors
Equip ferroviari
Motocicletes, bicicletes i accessoris
Coets i míssils
Propulsors per a coets i míssils
Parts i equip auxiliar per a coets i míssils
Carros de combat i cuirassats
Equip de transport SC

D38

INSTRUMENTS DE MESURA, ANÀLISIS, CONTROL, FOTOGRAFIA, ÒPTICA I RELLOTGES
Instruments i equips per enginyers i laboratoris
Controls automàtics per regulació de installacions domèstiques i comercials
Controls automàtics de processos industrials
Mesuradores i controls de fluids
Instruments per medició i assaig d'electricitat
Aparells de medició i control SC
Instruments òptics i lents
Instruments i aparells per medicina i cirurgia
Subministres ortopèdics i quirúrgics
Equip i subministres odontològics
Equip oftalmològic
Equips fotogràfics i fotocopies
Rellotges i peces de rellotgeria

D39

FABRICANTS DIVERSOS
Joieria i metalls preciosos
Coberteria de plata, acer, inoxidable i plateria
Pedres precioses
Instruments musicals
Nines i accessoris
Jocs i joguets (excepte nines)
Articles per esports
Plomes i bolígrafs
Llapis i material per a pintura artística
Retoladors
Paper carbó i cintes encintades
Bijuteria
Plantes, flors i plomes artificials
Botons
Agulles i articles de merceria
Escombres i raspalls
Rètols, anuncis i reclams per a la publicitat
Taüts
Linoli i altres recobriments per a terres
Fabricants diversos SC

E40

TRANSPORTS FERROVIARIS
Línies ferroviàries
Equipament d'estacions
Serveis ferrocarrils

E41

TRANSPORTS DE PASSATGERS
Trànsit urbà i suburbà
Transport urbà de passatgers SC
Taxis
Transport de passatgers per carretera
Transport de passatgers en serveis discrecionals
Transport discrecional, no urbà
Servei de transport escolar
Terminals per a vehicles de transports de passatgers
Servei de manteniment per a vehicles de transport de passatgers

E42

TRANSPORTS DE MERCADERIES PER CARRETERA I MAGATZEM
Transport local sense emmagatzematge
Transport per carretera
Transport local amb emmagatzematge
Magatzems de productes agrícoles
Magatzems frigorífics de dipòsit
Magatzems de mobles
Magatzems generals de dipòsit
Magatzems de dipòsit especials SC
Terminals i serveis de transport de mercaderies

E43

SERVEI POSTAL
Servei Postal

E44

TRANSPORT MARÍTIM
Transports marítims internacionals
Transports entre Espanya continental i insular
Transports de cabotatge i intercostals

Transport de rius i canals
Transbordadors
Serveis de transferències i passatgers en vaixells petits
Servei de remolcadors
Transport local marítim
Carregues i descarregues marítimes
Manteniment i serveis de canals
Serveis per transports marítims SC

E45

TRANSPORT AERI
Transports aeris, línies regulars
Transports aeris SC, línies no regulars
Aeroports i aeròdroms
Serveis en terminals d'aeroports

E46

OLEODUCTES
Oleoductes de petroli cru
Oleoductes de petroli refinat
Oleoductes SC

E47

SERVEI PER EL TRANSPORT
Agents consignadors
Agències de viatges
Agents de duanes, nòlits i carregues
Lloguer de vagons ferroviaris amb servei
Lloguer de vagons ferroviaris sense servei
Inspecció i serveis de passatge pel transport
Embalatge de mercaderies
Autopista, ponts i túnels de peatge
Altres serveis annexos pel transport SC

E48

COMUNICACIONS
Comunicacions telefòniques
Comunicacions telegràfiques
Emissores de radio
Emissores de televisió
Altres serveis de comunicacions SC

E49

SERVEIS D'AIGUA, LLUM, ELECTRICITAT I SANITARIS
Producció i serveis elèctrics
Transport de gas natural
Transmissió i distribució de gas natural
Distribució de gas natural
Producció de gas petrolífer líquid
Electricitat i altres serveis combinats
Gas i altres serveis combinats
Empreses combinades de serveis públics SC
Abastament d'aigües
Depuració d'aigües residuals
Recollida i tractament de deixalles
Serveis sanitaris SC
Distribució i producció de vapor
Sistemes de reg

F50

MAJORISTES DE PRODUCTES NO PERIBLES
Automòbils i altres vehicles de motor
Recanvis i accessoris per automòbils
Pneumàtics i càmeres
Mobles
Articles per la llar
Fustes i xapes
Materials per a la construcció SC
Articles per esport i oci
Joguines i passatemps
Material fotogràfic
Metalls
Carbó i minerals
Material elèctric
Electrodomèstics
Equips i subministres electrònics
Ferreteria
Subministres per fontaneria
Subministres per aire condicionat i calefacció
Equips frigorífics
Maquinària per la construcció i mineria
Maquinària per l'agricultura i jardineria
Maquinària i equip industrial
Subministres industrials
Equip i subministres per a professionals
Equip i subministres per establiments de servei
Subministres i equips pel transport
Deixalles i ferralles
Joieria i rellotgeria
Mercaderies varies no peribles SC

F51

MAJORISTES DE PRODUCTES PERIBLES
Paper per impremta i per escriure
Subministres de papereria

Paper per ús personal i industria
Drogueria, perfumeria i farmàcia
Teixits
Articles de mercaderies i llenceria
Confeccions per home i nen
Confeccions per a dona i nena
Calçat
Comestibles en general
Aliments congelats
Productes làctics
Volateria
Confiteria
Peixos i marisc
Carns i productes carnis
Fruites fresques i verdures
Comestibles i productes relacionats SC
Cotó
Cereals (grans)
Ramaderia
Productes de granja i matèries primes SC
Productes químics
Sortidors i terminals de petroli
Petroli i productes petrolífers
Cerveses
Vins i begudes alcohòliques
Abonament, insecticides i fertilitzants
Tabac i productes de tabac
Pintures i vernissos
Productes diversos peribles SC

G52

DETALLISTES DE MATERIALS PER LA CONSTRUCCIÓ I FERRETERIA
Fusta i materials per la construcció
Pintura, vidre i paper pintat
Ferreteria
Subministres per jardineria
Cases transportables

G53

MAGATZEMS DE DETALL I BASARS
Grans magatzems
Basars
Botigues de mercaderies en general SC

G54

DETALLISTES D'ALIMENTACIÓ
Botigues de comestibles i supermercats
Carns congelades i empaquetades
Carnisseries i peixateries
Fruiteries i verduleries
Confiteries i pastisseries
Lleteries i mantegueries
Fleca amb forn
Fleca sense forn
Productes alimentaris diversos i herboristeria

G55

CONCESSIONARIS D'AUTOMÒBILS, BENZINERES I ESTACIONS DE SERVEI
Concessionaris d'automòbils nous i usats
Automòbils usats
Subministres per l'automòbil
Estacions de serveis i gasolineres
Embarcacions
Remolcs per oci i servei
Motocicletes, bicicletes i accessoris
Automoció SC

G56

DETALLISTES DE PECES DE VESTIR
Confeccions i complements per home
Abrics i vestits per dons
Accessoris i especialitats per dona
Confeccions infantils
Confeccions en general
Calçat
Pelleteria
Confeccions i complements diversos SC

G57

DETALLISTES DE MOBLES, UTENSILIS I ARTICLES PER LA LLAR
Mobles
Recobriment per a terres
Cortines, cortinetes i tapisseria
Articles diversos per la llar
Electrodomèstics
Apartats de radio i televisió
Instruments i equips musicals i discos

G58

BARS I RESTAURANTS
Restaurants
Bars i cafeteries

G59

DETALLISTES D'ARTICLES DIVERSOS
Farmàcies
Vins, licors i cerveses

Articles utilitzats i antiguitats
Articles per esport i bicicletes
Llibreries
Papereries
Joieries
Botiga de joguines
Càmeres i subministres fotogràfics
Objectes de regal
Articles de viatge i marroquineria
Merceria i articles per modistes
Venedors a correspondència
Màquines automàtiques de venda
Establiment de venda directa
Combustibles i gel
Fuel-oil
Gas líquid embotellat
Floristeries
Expenedors de tabac
Diaris i revistes
Detallistes diversos SC

H60

BANC I CAIXES D'ESTALVI
Bancs comercials
Establiments de canvi de divises
Bancs estrangers
Caixes d'estalvi

H61

FINANCERES
Financeres en general

H62

AGÈNCIES DE CANVI I BORSA
Dealers i brokers de valors de borsa (securities)
Dealers i brokers de primeres matèries (comodities)
Borsa de valors i mercaderies
Serveis per inversions borsaris

H63

ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
Assegurances de vida
Assegurances d'accidents i malaltia
Mutualitat hospitalària i mèdica
Assegurances d'incendi, marítimes i altres riscos
Assegurances contra riscos financers
Assegurances amb títol de propietat
Fons de pensions, salut i benestar
Asseguradores SC

H64

AGÈNCIES D'ASSEGURANCES
Agències d'assegurances, brokers d'assegurances i serveis

H65

BENS IMMOBLES
Propietaris-administradors d'edificis industrials i/o comercials
Propietaris-administradors d'edificis d'apartaments
Propietaris-administradors d'edificis residencials, no apartaments
Propietaris-administradors de zones residencials per autocaravanes
Arrendadors de propietats públiques
Propietaris-administradors de bens immobles SC
Agències immobiliàries i administradors de finques
Agències de patents i marques
Urbanitzadores i promotores
Urbanitzadores i promotores de cementeris

H66

EMPRESES MIXTES
Assegurances i préstecs immobiliaris i assessoria legal

H67

SOCIETATS DE CARTERA I INVERSIÓ
Companyia holding
Assessorament d'inversions
Companyia d'inversions
Fons d'inversions
Fundacions d'educació, religioses i benefiques
Grups d'inversió SC
Concessionaris petrolífers
Comerç internacional de matèries primes i comerç exterior
Propietaris i arrendadors de patents i marques
Societats de cartera SC

I70

HOSTELERIA
Hotels
Pensions
Campaments esportius i recreatius
Càmpings i parcs d'autocaravanes
Hotels i pensions per associats

I72

SERVEIS PERSONALS
Bugaderies comercials
Planxat i neteja en sec de roba
Serveis de troba blanca
Tractaments especials de roba i raspallat
Bugaderies automàtiques
Neteja en sec

Neteja de catifes i tapissos
Bugaderies industrials
Serveis de bugaderia per la roba SC
Estudis fotogràfics
Sales de bellesa
Perruqueria per a homes
Reparació de calçat
Serveis funeraris
Serveis personals diversos SC

I73

SERVEIS COMERCIALS
Agències de publicitat general
Publicitat exterior
Venda d'espais publicitaris
Serveis de publicitat SC
Agències d'informació comercial i cobrament de crèdits
Serveis de repartiment de correspondència i publicitat directe
Serveis de fotocòpies
Fotografia comercial
Serveis d'escenografia i duplicació SC
Serveis de neteja de finestres i aparadors
Desinfestació i fumigació
Serveis de neteja i conservació d'edificis
Agències de noticies
Agències de collaboració
Agències d'ocupació provisional
Serveis de personal SC
Programació d'ordinadors i software
Processat de dades i centres de càlcul
Serveis relacionats amb la computació SC
Laboratoris d'investigació i desenvolupament
Assessoria i relacions públiques d'empreses
Serveis de seguretat i detectius
Lloguer i Leasing
Laboratoris fotogràfics
Cupons per la llar
Laboratoris de proves comercials
Serveis comercials SC

I75

REPARACIONS D'AUTOMÒBIL I PÀRKING
Lloguer d'automòbils de turisme sense conductor
Lloguer de camions sense conductor
Lloguer de remolcs per transport i oci
Aparcaments al aire lliure
Aparcaments en edificis i locals subterranis
Tallers de reparació de carrosseries
Reparacions i recautxutat de pneumàtics
Tallers de pintura
Reparacions d'automoció en general
Tallers de reparació d'automoció SC
Rentat d'automòbils
Serveis per automoció SC

I76

SERVEIS DE REPARACIONS DIVERSES
Reparacions d'aparells de radio i televisió
Reparacions i serveis de refrigeració i aire condicionat
Tallers de reparacions elèctriques
Reparacions de rellotges i joies
Entapissat i reparacions de mobles
Reparacions de soldadures
Tallers de bobinat de motors
Tallers de reparacions SC

I78

CINEMATOGRAFIA
Producció de pellícules cinematogràfiques
Producció de pellícules per TV
Serveis relacionats amb la producció de pellícules
Lloguer de pellícules cinematogràfiques
Distribució de pellícules per a la televisió
Serveis relacionats amb la distribució de pellícules
Cinemes
Cinemes al aire lliure i autocinemes

I79

SERVEIS PER OCI I ESPORTS
Discoteques
Companyies de teatre
Actors, musics i conjunts d'animació
Billars
Pista de bitlles
Clubs esportius
Organització de carreres
Camps de golf
Màquines escurabutxaques per oci
Parcs d'atracció
Clubs esportius i recreatius, exclusivament pera socis
Serveis d'oci i recreatius SC

I80

SERVEIS SANITARIS INDIVIDUALS
Medicina general, cirurgia i oftalmologia
Dentistes
Osteopatia
Quiropràctics
Optometristes
Oficines mèdiques SC
Residencies mèdiques (excepte hospitals)
Serveis d'assistència mèdica SC (inclou les residències d'avis)
Hospitals de medicina general i cirurgia
Hospitals psiquiàtrics
Hospitals especialitzats SC
Laboratoris d'anàlisis i rajos X
Laboratoris protèsics dentals
Centres extrahospitalaris i/o rehabilitació
Serveis mèdics SC

I81

SERVEIS LEGALS
Serveis legals

I82

SERVEIS EDUCATIUS
Collegis elementals i secundaris
Universitat, collegis majors i altes escoles professionals
Instituts i escoles tècniques superiors
Biblioteques privades i altres centres de consulta
Centres d'ensenyament per correspondència
Escoles d'informàtica
Acadèmies comercials i de secretariat
Escoles d'arts i oficis SC
Escoles i serveis educatius SC

I83

SERVEIS SOCIALS
Serveis socials
Centres d'entrenament pel treball
Guarderies
Establiments residencials per a ciutadans i rehabilitació
Serveis socials SC

I84

MUSEUS, GALERIES D'ART, JARDINS BOTÀNICS I ZOOLÒGICS
Museus i galeries d'art
Jardins botànics i zoològics

I86

ORGANITZACIONS MUTUALISTES
Associacions comercials
Collegis professionals
Sindicats laborals
Associacions cíviques socials
Organitzacions polítiques
Organitzacions religioses
Organitzacions mutualistes

I87

ENGINYERIA, ARQUITECTURA I AUDITORIA
Enginyeria, arquitectura i auditoria

I88

SERVEIS DOMÈSTICS PER LA LLAR
Serveis domèstics per la llar

I89

SERVEIS DIVERSOS
Oficines tècniques d'enginyeria i arquitectura
Organismes d'investigació, educació i científics sense fins lucratius
Auditories
Serveis SC

J91

ORGANISMES OFICIALS ESTATALS, AUTONÒMICS I LOCALS
Govern central
Govern local

J92

ORGANISMES OFICIALS DE JUSTÍCIA, ORDRE PÚBLIC I SEGURETAT
Tribunals de justícia
Institucions correccionals
Protecció contra incendis

J97

SEGURETAT NACIONAL I ASSUMPTES INTERNACIONALS
Seguretat nacional
Assumptes internacionals(ambaixades)

J99

VARIS
Establiments inclassificables

