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Campanya de foment i suport al comerç local 
Adhereix-hi el teu comerç! 

 

 

 

PalmaActiva posa en marxa una campanya de 25.000 vals, que estaran disponibles el mes de 

novembre. L’Ajuntament de Palma, mitjançant PalmaActiva, obre aquesta convocatòria de 

dinamització comercial, que té un pressupost de 500.000 euros. 

 

Els vals que es posaran en marxa des de l’Ajuntament i PalmaActiva tindran un valor de 20 euros i, 

per a poder-los emprar, s’haurà de fer una compra mínima de 35 euros. El ciutadà, el resident o el 

visitant, major d’edat, es podrà descarregar fins a un màxim de 6 vals d’un valor de 20 euros per a 

bescanviar als comerços adherits. Els vals, una vegada adquirits al web, tenen una validesa de 5 dies. 

 

En el moment de la compra, s’han de presentar els vals a l’establiment comercial perquè aquest els 

pugui validar en el moment de pagar la compra. Prèviament, el comerç s’haurà adherit a la 

campanya mitjançant una plataforma específica. La campanya estarà vigent fins a l’exhauriment dels 

vals –i com a màxim fins al 30 de novembre de 2021, inclòs. 

 

BASES 

https://web.palmaactiva.com/seuelectronica/ 

 

QUI? 

Es poden adherir a la campanya les persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, les 

societats civils o altres entitats econòmiques amb o sense personalitat jurídica, legalment 

constituïdes, que desenvolupin la seva activitat econòmica al municipi de Palma i que compleixin els 

requisits de què s’informa a les bases de la convocatòria. 

 

COM? 

Registrant-ne la sol·licitud a https://palmaactiva.sedelectronica.es (fins al 31 d’octubre de 2021).  
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Campanya de foment i suport al comerç local 

EPÍGRAFS

 

Agrupació 64 

Comerç al detall de productes alimentaris 

Grup 641 - Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles 

Grup 642 - Comerç al detall de derivats de carns, aus, conills i caça 

Ep. 642.1 - Comerç de carns, ous, caça i granja 

Ep. 642.2 - Comerç de carnisseries - xarcuteries 

Ep. 642.3 - Comerç de carnisseries - salsitxaries 

Ep. 642.4 - Comerç de carnisseries 

Ep. 642.5 - Comerç d’aus, ous, granja i caça 

Ep. 642.6 - Comerç de carcanada 

Grup 643 – Comerç al detall de derivats de pesca i cargols 

Ep. 643.1 - Comerç de peixos 

Ep. 643.2 - Comerç de bacallà i saladures 

Grup 644 – Comerç al detall de pa, pastissos, confitures i productes 

lactis 

Ep. 644.1 - Comerç de pa, pastissos, confitures i productes lactis 

Ep. 644.2 - Despatxos de pa, pans especials i brioixeria. 

Ep. 644.3 - Comerç de productes de pastisseria, brioixeria 

Ep. 644.4 - Comerç de gelats 

Ep. 644.5 - Comerç de bombons i caramels 

Ep. 644.6 - Comerç de masses fregides 

Grup 645 – Comerç al detall de vins i begudes 

Grup 647 – Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en 

general 

Ep. 647.1 - Comerç de productes alimentaris i de begudes 

Ep. 647.2 - Comerç de productes alimentaris en establiments 

d’una superfície de venda inferior a 120 metres quadrats 

Ep. 647.3 - Comerç de productes alimentaris i begudes en 

establiments d’una superfície de venda compresa entre 120 i 

399 metres quadrats 

Ep. 647.4 - Comerç de productes alimentaris i begudes en 

establiments d’una superfície de venda superior a 400 metres 

quadrats 

 

Agrupació 65  

Comerç al detall de productes industrials 

Grup 651 – Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, 

pell i cuir 

Ep. 651.1 - Comerç de productes tèxtils per a la llar 

Ep. 651.2 - Comerç de peces de vestir i tocat  

Ep. 651.3 - Comerç de llenceria i cotilleria 

Ep. 651.4 - Comerç d’articles de merceria i paqueteria 

Ep. 651.5 - Comerç de peces especials 

Ep. 651.6 - Comerç de calçat i complements de pell 

Ep. 651.7 - Comerç de confeccions de pelleteria 

 

 

Grup 652 - Comerç al detall de medicaments, productes farmacèutics 

i herbolaris 

Ep. 652.2 - Comerç de productes de drogueria, perfumeria 

Ep. 652.3 - Comerç de productes de perfumeria i cosmètica 

Ep. 652.4 - Comerç de plantes i herbes, herbolaris 

 

Grup 653 – Comerç al detall d’articles per a l’equipament de la llar i la 

construcció 

Ep. 653.1 - Comerç de mobles (llevat dels d’oficina) 

Ep. 653.2 - Comerç d’aparells d’ús domèstic 

Ep. 653.3 - Comerç d’articles de parament, ferreteria i adorns 

Ep. 653.4 - Comerç de materials de construcció 

Ep. 653.5 - Comerç de portes, finestres i persianes 

Ep. 653.6 - Comerç d’articles de bricolatge 

Ep. 653.9 - Comerç d’altres articles per a l’equipament de la llar 

N.C.O.P. 

Grup 654 – Comerç al detall de vehicles, aeronaus, embarcacions, 

accessoris, recanvis 

Ep. 654.2 - Comerç d’accessoris i recanvis de vehicles 

Ep. 654.6 - Comerç de cobertes, bandes i cambres d’aire 

Grup 656 – Comerç al detall de béns usats 

Grup 657 – Comerç al detall d’instruments musicals i accessoris 

Grup 659 – Altre comerç al detall 

Ep. 659.1 - Comerç de segells, monedes, medalles, col·leccions 

Ep. 659.2 - Comerç de mobles i màquines d’oficina 

Ep. 659.3 - Comerç d’aparells mèdics, ortopèdics 

Ep. 659.4 - Comerç de llibres, periòdics, revistes 

Ep. 659.5 - Comerç d’articles de joieria, rellotgeria, bijuteria 

Ep. 659.6 – Comerç de juguetes, articles d’esport, armes 

Ep. 659.7 – Comerç de llavors, adobs, flors, plantes 

Ep. 659.8 - Comerç de sex-shop 

Ep. 659.9 - Comerç d’altres productes NCAA 

 

Agrupació 66 

Comerç mixt integrat amb exposició 

Grup 662 – Comerç mixt o integrat al detall 

Ep. 662.1 - Comerç al detall en economats i cooperatives de 

consum 

Ep. 662.2 - Comerç de tota classe d’articles en altres locals 

Grup 663 – Comerç al detall fora d’un establiment 

Ep. 663.1 - Comerç de productes alimentaris sense establiment 

Ep. 663.2 - Comerç de tèxtils i confecció 

 

 

 




