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Na súa virtude, por proposta do ministro do Interior, 
coa aprobación previa do ministro de Administracións 
Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de deli-
beración do Consello de Ministros na súa reunión do día 
13 de abril de 2007,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Regulamento de provisión 
de destinos do persoal do corpo da Garda Civil, apro-
bado polo Real decreto 1250/2001, do 19 de novembro.

O Regulamento de provisión de destinos do persoal 
do corpo da Garda Civil, aprobado polo Real decreto 
1250/2001, do 19 de novembro, queda modificado como 
segue:

Un. Engádese un novo artigo 27 bis, cuxo texto 
queda como se insire a seguir.

«Artigo 27 bis. Asignación de destinos ás gardas 
civís vítimas de violencia de xénero.

1. Malia o disposto nos artigos anteriores, a 
autoridade que corresponda, de acordo coas com-
petencias atribuídas no artigo 20 deste regulamento, 
asignaralle o novo destino á garda civil vítima de 
violencia de xénero que, para facer efectiva a súa 
protección ou o seu dereito á asistencia social inte-
gral, se vexa obrigada a abandonar o que ocupa, 
tendo en conta as seguintes circunstancias:

a) O novo destino estará vacante.
b) Poderá ser asignado calquera dos de provi-

sión por antigüidade, ou ben aqueles de libre desig-
nación ou de concurso de méritos cuxo compoñente 
singular do complemento específico non sexa supe-
rior ao do posto que ocupa.

c) Será solicitado pola afectada, que lle deberá 
xuntar á solicitude copia da orde de protección ou, 
excepcionalmente e mentres non se dite esta, 
informe do Ministerio Fiscal que indique a existen-
cia de indicios de que a demandante é vítima de 
violencia de xénero.

d) A afectada deberá reunir os requisitos nece-
sarios para ocupar o novo destino.

2. A asignación destes destinos terá carácter de 
forzoso.»

Dous. O número 1 do artigo 28 queda redactado do 
seguinte modo:

«1. Publicaranse no «Boletín Oficial de la Guar-
dia Civil» todas as resolucións de asignación dos 
destinos e de declaración de vacantes desertas, 
excepto os asignados de acordo co artigo 27 bis.»

Tres. Engádeselle un novo parágrafo á letra d) do 
artigo 42.1, cuxo texto queda como se insire a seguir:

«Cando o pase á situación de excedencia volun-
taria sexa por razón de violencia de xénero, reserva-
rase o destino durante os seis primeiros meses, 
prorrogables por períodos de tres meses ata un 
máximo de dezaoito, cando das actuacións de tutela 
xudicial resultar que a efectividade do dereito de 
protección da vítima o exixe.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido neste real 
decreto.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 13 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

O ministro do Interior,

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 8824 REAL DECRETO 475/2007, de 13 de abril, polo 
que se aproba a clasificación nacional de acti-
vidades económicas 2009 (CNAE-2009). 
(«BOE» 102, do 28-4-2007.)

O Real decreto 1560/1992, do 18 de decembro, estable-
ceu unha clasificación nacional de actividades económi-
cas, denominada CNAE-93, que sufriu unha actualización 
de orde menor no ano 2003, denominada CNAE-93 Rev.1.

Co obxecto de reflectir os cambios estruturais da eco-
nomía e, en especial, o desenvolvemento tecnolóxico que 
se produciu desde a última revisión da clasificación, 
débese establecer unha clasificación nacional de activida-
des económicas actualizada, denominada no sucesivo 
CNAE-2009.

Esta clasificación supón un impulso nos esforzos por 
modernizar a produción das estatísticas nacionais ao ade-
cuarse á realidade actual, e permite que as empresas, as 
entidades financeiras, os gobernos e os demais operado-
res do mercado dispoñan de datos fiables e compara-
bles.

A comparabilidade internacional das estatísticas 
require que os países utilicen clasificacións de activida-
des económicas que sigan as recomendacións internacio-
nais. España ten que cumprir os requirimentos do Regula-
mento (CE) n.º 1893/2006 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 20 de decembro de 2006, que establece a 
clasificación europea de actividades económicas (NACE 
Rev.2) e a relación que deben ter as versións nacionais 
con esta clasificación. Ademais, esta clasificación euro-
pea, e por ende as versións nacionais, seguen as reco-
mendacións adoptadas pola Comisión de Estatística de 
Nacións Unidas materializadas na vixente clasificación 
internacional industrial uniforme (CIIU Rev.4).

Para garantir a comparabilidade da información ao 
longo do período de vixencia da clasificación cómpre 
interpretar dun modo uniforme as distintas categorías da 
CNAE-2009. Así mesmo, a realidade económica cambia 
gradualmente, polo que pode facer necesarios lixeiros 
cambios na estrutura da CNAE-2009, en especial para 
adaptarse ás modificacións que poidan sufrir as clasifica-
cións internacionais de referencia.

A transición da CNAE-93 Rev.1 á CNAE-2009 require 
unha plena coordinación do sistema estatístico. Para iso é 
preciso que os produtores de estatísticas oficiais adapten 
os seus sistemas estatísticos antes de implantaren a nova 
clasificación. De aí que sexa conveniente un período entre 
a aprobación deste real decreto e a aplicación da clasifica-
ción nas operacións estatísticas.

O Instituto Nacional de Estatística, conforme a facul-
tade que lle confire o artigo 26 da Lei 12/1989, do 9 de 
maio, da función estatística pública, eleva a proposta de 
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aprobación da CNAE-2009, co obxecto de proceder á súa 
implantación efectiva, unha vez concluídos os traballos 
de adaptación da CNAE-2009 á citada NACE Rev.2, e dis-
pondo da conformidade da Comisión Europea, segundo 
consta no artigo 4.3 do citado regulamento, e do precep-
tivo ditame do Consello Superior de Estatística.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Economía 
e Facenda, logo de deliberación do Consello de Ministros 
na súa reunión do día 13 de abril de 2007.

D I S P O Ñ O:

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto establece a clasificación nacional de 
actividades económicas 2009, denominada no sucesivo 
CNAE-2009, que figura no anexo.

Artigo 2. Data de aplicación da CNAE-2009.

A CNAE-2009 aplicarase a partir do 1 de xaneiro de 
2009, salvo que haxa algunha normativa na lexislación 
comunitaria que estipule outra data nalgún ámbito esta-
tístico.

Artigo 3. Estrutura da CNAE-2009.

A CNAE-2009 inclúe:

a) un primeiro nivel consistente en rúbricas identifi-
cadas mediante un código alfabético (seccións),

b) un segundo nivel consistente en rúbricas identifi-
cadas mediante un código numérico de dúas cifras (divi-
sións),

c) un terceiro nivel consistente en rúbricas identifica-
das mediante un código numérico de tres cifras (grupos), 
e

d) un cuarto nivel consistente en rúbricas identifica-
das mediante un código numérico de catro cifras (cla-
ses).

Artigo 4. Actividades do Instituto Nacional de Estatística 
para facilitar o uso da CNAE-2009.

O Instituto Nacional de Estatística, en función das 
súas competencias, garantirá a difusión e o mantemento 
da CNAE-2009:

a) elaborando, actualizando e publicando notas 
explicativas e normas de clasificación da CNAE-2009;

b) revisando periodicamente o contido das rúbricas 
comprendidas na CNAE-2009, sempre de acordo co dis-
posto no artigo 6.1 do Regulamento (CE) n.º 1893/2006 
do Parlamento Europeo e do Consello; e

c) publicando cadros de equivalencias entre a 
CNAE-93 Rev.1 e a CNAE-2009 e entre a CNAE-2009 e a 
NACE Rev.2.

Artigo 5. Cambios na estrutura da CNAE-2009.

O Instituto Nacional de Estatística, despois de ditame 
do Consello Superior de Estatística, poderá:

a) modificar a CNAE-2009 para incorporar modifi-
cacións introducidas na NACE Rev.2 en virtude do artigo 
6.2 do Regulamento (CE) n.º 1893/2006 do Parlamento 
Europeo e do Consello; e

b) incorporar á CNAE-2009 un nivel adicional con-
sistente en rúbricas identificadas mediante un código 
numérico de cinco cifras (subclases), que corresponda 
cunha subdivisión exacta das partidas do cuarto nivel 
(clases), co obxecto de dar resposta ás necesidades que 
sobre esta clasificación se poidan formular no futuro.

Artigo 6. Aplicación da CNAE-2009 no ámbito estatís-
tico.

A CNAE-2009 será de uso obrigatorio no ámbito de 
aplicación da Lei 12/1989, do 9 de maio, da función esta-
tística pública para todas aquelas operacións estatísticas 
recollidas no Plan Estatístico Nacional.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao 
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 13 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno
    e ministro de Economía e Facenda,

PEDRO SOLBES MIRA 
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ANEXO 

ESTRUTURA DA CNAE-2009 

n.c.n.: non clasificado en ningures 

División Grupo Clase  
NACE  
Rev.2 

   SECCIÓN A: AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA   

01   Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 01 

 01.1  Cultivos non perennes 01.1 

  01.11 Cultivo de cereais (salvo arroz), leguminosas e sementes oleaxinosas 01.11 

  01.12 Cultivo de arroz 01.12 

  01.13 Cultivo de hortalizas, raíces e tubérculos 01.13 

  01.14 Cultivo de cana de azucre 01.14 

  01.15 Cultivo de tabaco 01.15 

  01.16 Cultivo de plantas para fibras téxtiles 01.16 

  01.19 Outros cultivos non perennes 01.19 

 01.2  Cultivos perennes 01.2 

  01.21 Cultivo da vide 01.21 

  01.22 Cultivo de froitos tropicais e subtropicais 01.22 

  01.23 Cultivo de cítricos 01.23 

  01.24 Cultivo de froitos de carabuña e pebidas 01.24 

  01.25 Cultivo doutras árbores e arbustos froiteiros e froitos secos 01.25 

  01.26 Cultivo de froitos oleaxinosos 01.26 

  01.27 Cultivo de plantas para bebidas 01.27 

  01.28 Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinais e farmacéuticas 01.28 

  01.29 Outros cultivos perennes 01.29 

 01.3  Propagación de plantas 01.3 

  01.30 Propagación de plantas 01.30 

 01.4  Produción gandeira 01.4 

  01.41 Explotación de gando bovino para a produción de leite 01.41 

  01.42 Explotación doutro gando bovino e búfalos 01.42 

  01.43 Explotación de cabalos e outros equinos 01.43 

  01.44 Explotación de camelos e outros camélidos 01.44 

  01.45 Explotación de gando ovino e cabrún 01.45 

  01.46 Explotación de gando porcino 01.46 

  01.47 Avicultura 01.47 

  01.49 Outras explotacións de gando 01.49 

 01.5  Produción agrícola combinada coa produción gandeira 01.5  

  01.50 Produción agrícola combinada coa produción gandeira 01.50 

 01.6  Actividades de apoio á agricultura, á gandaría e de preparación posterior á 
colleita 

01.6 

  01.61 Actividades de apoio á agricultura 01.61 

  01.62 Actividades de apoio á gandaría 01.62 

  01.63 Actividades de preparación posterior á colleita 01.63 

  01.64 Tratamento de sementes para reprodución 01.64 

 01.7  Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas 01.7 

  01.70 Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas 01.70 

02   Silvicultura e explotación forestal 02 

 02.1  Silvicultura e outras actividades forestais 02.1 

  02.10 Silvicultura e outras actividades forestais 02.10 

 02.2  Explotación da madeira 02.2  

  02.20 Explotación da madeira 02.20 

 02.3  Recolección de produtos silvestres, salvo madeira 02.3  

  02.30 Recolección de produtos silvestres, salvo madeira 02.30 

 02.4  Servizos de apoio á silvicultura 02.4 

  02.40 Servizos de apoio á silvicultura 02.40 
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03   Pesca e acuicultura 03 

 03.1  Pesca 03.1  

  03.11 Pesca mariña 03.11 

  03.12 Pesca en auga doce 03.12 

 03.2  Acuicultura 03.2 

  03.21 Acuicultura mariña 03.21 

  03.22 Acuicultura en auga doce 03.22 

   SECCIÓN B: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   

05   Extracción de antracita, hulla e lignito 05 

 05.1  Extracción de antracita e hulla 05.1 

  05.10 Extracción de antracita e hulla 05.10 

 05.2  Extracción de lignito 05.2  

  05.20 Extracción de lignito 05.20 

06   Extracción de cru de petróleo e gas natural 06 

 06.1  Extracción de cru de petróleo 06.1  

  06.10 Extracción de cru de petróleo 06.10 

 06.2  Extracción de gas natural 06.2  

  06.20 Extracción de gas natural 06.20 

07   Extracción de minerais metálicos 07  

 07.1  Extracción de minerais de ferro 07.1  

  07.10 Extracción de minerais de ferro 07.10 

 07.2  Extracción de minerais metálicos non férreos 07.2  

  07.21 Extracción de minerais de uranio e torio 07.21 

  07.29 Extracción doutros minerais metálicos non férreos 07.29 

08   Outras industrias extractivas 08  

 08.1  Extracción de pedra, area e arxila 08.1  

  08.11 Extracción de pedra ornamental e para a construción, pedra calcaria, xeso, 
creta e lousa 

08.11 

  08.12 Extracción de gravas e areas; extracción de arxila e caolín 08.12 

 08.9  Industrias extractivas n.c.n. 08.9  

  08.91 Extracción de minerais para produtos químicos e fertilizantes 08.91 

  08.92 Extracción de turba 08.92 

  08.93 Extracción de sal 08.93 

  08.99 Outras industrias extractivas n.c.n. 08.99 

09   Actividades de apoio ás industrias extractivas 09  

 09.1  Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural 09.1  

  09.10 Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural 09.10 

 09.9  Actividades de apoio a outras industrias extractivas 09.9  

  09.90 Actividades de apoio a outras industrias extractivas 09.90 

   SECCIÓN C: INDUSTRIA MANUFACTUREIRA   

10   Industria da alimentación 10  

 10.1  Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos 10.1  

  10.11 Procesamento e conservación de carne 10.11 

  10.12 Procesamento e conservación de aves 10.12 

  10.13 Elaboración de produtos cárnicos e de aves 10.13 

 10.2  Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos 10.2 

  10.21 Procesamento de peixes, crustáceos e moluscos 10.20 

  10.22 Fabricación de conservas de peixe 10.20 

 10.3  Procesamento e conservación de froitas e  hortalizas 10.3 

  10.31 Procesamento e conservación de patacas 10.31 

  10.32 Elaboración de zumes de froitas e hortalizas 10.32 

  10.39 Outro procesamento e conservación de froitas e hortalizas 10.39 

 10.4  Fabricación de aceites e graxas vexetais e animais 10.4 

  10.42 Fabricación de margarina e graxas comestibles similares 10.42 

  10.43 Fabricación de aceite de oliva 10.41 

  10.44 Fabricación doutros aceites e graxas 10.41 
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 10.5  Fabricación de produtos lácteos 10.5 

  10.52 Elaboración de xeados 10.52 

  10.53 Fabricación de queixos 10.51 

  10.54 Preparación de leite e outros produtos lácteos 10.51 

 10.6  Fabricación de produtos da moenda, amidóns e produtos amiláceos 10.6 

  10.61 Fabricación de produtos da moenda 10.61 

  10.62 Fabricación de amidóns e produtos amiláceos 10.62 

 10.7  Fabricación de produtos de panadaría e pastas alimenticias 10.7 

  10.71 Fabricación de pan e de produtos frescos de panadaría e pastelaría 10.71 

  10.72 Fabricación de galletas e produtos de panadaría e pastelaría de longa duración 10.72 

  10.73 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús e produtos similares 10.73 

 10.8  Fabricación doutros produtos alimenticios 10.8 

  10.81 Fabricación de azucre 10.81 

  10.82 Fabricación de cacao, chocolate e produtos de confeitaría 10.82 

  10.83 Elaboración de café, té e infusións 10.83 

  10.84 Elaboración de especias, salsas e condimentos 10.84 

  10.85 Elaboración de pratos e comidas preparados 10.85 

  10.86 Elaboración de preparados alimenticios homoxeneizados e alimentos 
dietéticos 

10.86 

  10.89 Elaboración doutros produtos alimenticios n.c.n. 10.89 

 10.9  Fabricación de produtos para a alimentación animal 10.9 

  10.91 Fabricación de produtos para a alimentación de animais de granxa 10.91 

  10.92 Fabricación de produtos para a alimentación de animais de compañía 10.92 

11   Fabricación de bebidas 11 

 11.0  Fabricación de bebidas 11.0 

  11.01 Destilación, rectificación e mestura de bebidas alcohólicas 11.01 

  11.02 Elaboración de viños 11.02 

  11.03 Elaboración de sidra e outras bebidas fermentadas a partir de froitas 11.03 

  11.04 Elaboración doutras bebidas non destiladas, procedentes da fermentación 11.04 

  11.05 Fabricación de cervexa 11.05 

  11.06 Fabricación de malte 11.06 

  11.07 Fabricación de bebidas non alcohólicas; produción de augas minerais e outras 
augas embotelladas 

11.07 

12   Industria do tabaco 12 

 12.0  Industria do tabaco 12.0 

  12.00 Industria do tabaco 12.00 

13   Industria téxtil 13 

 13.1  Preparación e fiadura de fibras téxtiles 13.1 

  13.10 Preparación e fiadura de fibras téxtiles 13.10 

 13.2  Fabricación de tecidos téxtiles 13.2 

  13.20 Fabricación de tecidos téxtiles 13.20 

 13.3  Acabamento de téxtiles 13.3 

  13.30 Acabamento de téxtiles 13.30 

 13.9  Fabricación doutros produtos téxtiles 13.9 

  13.91 Fabricación de tecidos de punto 13.91 

  13.92 Fabricación de artigos confeccionados con téxtiles, salvo roupa de vestir 13.92 

  13.93 Fabricación de alfombras e moquetas 13.93 

  13.94 Fabricación de cordas, cordeis, breimantes e redes 13.94 

  13.95 Fabricación de teas non tecidas e artigos confeccionados con elas, salvo 
roupa de vestir 

13.95 

  13.96 Fabricación doutros produtos téxtiles de uso técnico e industrial 13.96 

  13.99 Fabricación doutros produtos téxtiles n.c.n. 13.99 

14   Confección de roupa de vestir 14 

 14.1  Confección de roupa de vestir, salvo de peletaría 14.1 

  14.11 Confección de roupa de vestir de coiro 14.11 

  14.12 Confección de roupa de traballo 14.12 
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  14.13 Confección doutras pezas de roupa de vestir exteriores 14.13 

  14.14 Confección de roupa interior 14.14 

  14.19 Confección doutras pezas de roupa de vestir e accesorios 14.19 

 14.2  Fabricación de artigos de peletaría 14.2 

  14.20 Fabricación de artigos de peletaría 14.20 

 14.3  Confección de roupa de vestir de punto 14.3 

  14.31 Confección de calcetaría 14.31 

  14.39 Confección doutras pezas de roupa de vestir de punto 14.39 

15   Industria do coiro e do calzado 15 

 15.1  Preparación, curtume e acabamento do coiro; fabricación de artigos de 
marroquinaría, viaxe e de gornicionaría e correaría; preparación e tinxidura  
de peles 

15.1 

  15.11 Preparación, curtume e acabamento do coiro; preparación e tinxidura de peles 15.11 

  15.12 Fabricación de artigos de marroquinaría, viaxe e de gornicionaría e correaría 15.12 

 15.2  Fabricación de calzado 15.2 

  15.20 Fabricación de calzado 15.20 

16   Industria da madeira e da cortiza, salvo mobles; cestaría e espartaría 16 

 16.1  Serradura e cepilladura da madeira 16.1 

  16.10 Serradura e cepilladura da madeira 16.10 

 16.2  Fabricación de produtos de madeira, cortiza, cestaría e espartaría 16.2 

  16.21 Fabricación de chapas e taboleiros de madeira 16.21 

  16.22 Fabricación de pisos de madeira ensamblados 16.22 

  16.23 Fabricación doutras estruturas de madeira e pezas de carpintaría e 
ebanistaría para a construción 

16.23 

  16.24 Fabricación de envases e embalaxes de madeira 16.24 

  16.29 Fabricación doutros produtos de madeira; artigos de cortiza, cestaría e espartaría 16.29 

17   Industria do papel 17 

 17.1  Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón 17.1 

  17.11 Fabricación de pasta papeleira 17.11 

  17.12 Fabricación de papel e cartón 17.12 

 17.2  Fabricación de artigos de papel e de cartón 17.2 

  17.21 Fabricación de papel e cartón ondulados; fabricación de envases e embalaxes 
de papel e cartón 

17.21 

  17.22 Fabricación de artigos de papel e cartón para uso doméstico, sanitario e 
hixiénico 

17.22 

  17.23 Fabricación de artigos de papelaría 17.23 

  17.24 Fabricación de papeis pintados 17.24 

  17.29 Fabricación doutros artigos de papel e cartón 17.29 

18   Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 18 

 18.1  Artes gráficas e servizos relacionados con elas 18.1 

  18.11 Impresión de periódicos [xornais] 18.11 

  18.12 Outras actividades de impresión e artes gráficas 18.12 

  18.13 Servizos de preimpresión e preparación de soportes 18.13 

  18.14 Encadernación e servizos relacionados con ela 18.14 

 18.2  Reprodución de soportes gravados 18.2 

  18.20 Reprodución de soportes gravados 18.20 

19   Coquerías e refinación de petróleo 19 

 19.1  Coquerías 19.1 

  19.10 Coquerías 19.10 

 19.2  Refinación de petróleo 19.2 

  19.20 Refinación de petróleo 19.20 

20   Industria química 20 

 20.1  Fabricación de produtos químicos básicos, compostos nitroxenados, 
fertilizantes, plásticos e caucho sintético en formas primarias 

20.1 

  20.11 Fabricación de gases industriais 20.11 

  20.12 Fabricación de corantes e pigmentos 20.12 
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  20.13 Fabricación doutros produtos básicos de química inorgánica 20.13 

  20.14 Fabricación doutros produtos básicos de química orgánica 20.14 

  20.15 Fabricación de fertilizantes e compostos nitroxenados 20.15 

  20.16 Fabricación de plásticos en formas primarias 20.16 

  20.17 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 20.17 

 20.2  Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos 20.2 

  20.20 Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos 20.20 

 20.3  Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta 
e masillas 

20.3 

  20.30 Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta 
e masillas 

20.30 

 20.4  Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza  
abrillantamento; fabricación de perfumes e cosméticos 

20.4 

  20.41 Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e 
abrillantamento 

20.41 

  20.42 Fabricación de perfumes e cosméticos 20.42 

 20.5  Fabricación doutros produtos químicos 20.5 

  20.51 Fabricación de explosivos 20.51 

  20.52 Fabricación de colas  20.52 

  20.53 Fabricación de aceites esenciais 20.53 

  20.59 Fabricación doutros produtos químicos n.c.n. 20.59 

 20.6  Fabricación de fibras artificiais e sintéticas 20.6 

  20.60 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas 20.60 

21   Fabricación de produtos farmacéuticos 21 

 21.1  Fabricación de produtos farmacéuticos de base 21.1 

  21.10 Fabricación de produtos farmacéuticos de base 21.10 

 21.2  Fabricación de especialidades farmacéuticas 21.2 

  21.20 Fabricación de especialidades farmacéuticas 21.20 

22   Fabricación de produtos de caucho e plásticos 22 

 22.1  Fabricación de produtos de caucho 22.1 

  22.11 Fabricación de pneumáticos e cámaras de caucho; reconstrución e 
recauchutaxe de pneumáticos 

22.11 

  22.19 Fabricación doutros produtos de caucho 22.19 

 22.2  Fabricación de produtos de plástico 22.2 

  22.21 Fabricación de placas, follas, tubos e perfís de plástico 22.21 

  22.22 Fabricación de envases e embalaxes de plástico 22.22 

  22.23 Fabricación de produtos de plástico para a construción 22.23 

  22.29 Fabricación doutros produtos de plástico 22.29 

23   Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 23 

 23.1  Fabricación de vidro e produtos de vidro 23.1 

  23.11 Fabricación de vidro plano 23.11 

  23.12 Manipulación e transformación de vidro plano 23.12 

  23.13 Fabricación de vidro oco 23.13 

  23.14 Fabricación de fibra de vidro 23.14 

  23.19 Fabricación e manipulación doutro vidro, incluído o vidro técnico 23.19 

 23.2  Fabricación de produtos cerámicos refractarios 23.2 

  23.20 Fabricación de produtos cerámicos refractarios 23.20 

 23.3  Fabricación de produtos cerámicos para a construción 23.3 

  23.31 Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica 23.31 

  23.32 Fabricación de tixolos, tellas e produtos de terras cocidas para a construción 23.32 

 23.4  Fabricación doutros produtos cerámicos 23.4 

  23.41 Fabricación de artigos cerámicos de uso doméstico e ornamental 23.41 

  23.42 Fabricación de aparellos sanitarios cerámicos 23.42 

  23.43 Fabricación de illadores e pezas illantes de material cerámico 23.43 

  23.44 Fabricación doutros produtos cerámicos de uso técnico 23.44 

  23.49 Fabricación doutros produtos cerámicos 23.49 
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 23.5  Fabricación de cemento, cal e xeso 23.5 

  23.51 Fabricación de cemento 23.51 

  23.52 Fabricación de cal e xeso 23.52 

 23.6  Fabricación de elementos de formigón, cemento e xeso 23.6 

  23.61 Fabricación de elementos de formigón para a construción 23.61 

  23.62 Fabricación de elementos de xeso para a construción 23.62 

  23.63 Fabricación de formigón fresco 23.63 

  23.64 Fabricación de argamasa 23.64 

  23.65 Fabricación de fibrocemento 23.65 

  23.69 Fabricación doutros produtos de formigón, xeso e cemento 23.69 

 23.7  Corte, entalladura e acabamento da pedra 23.7 

  23.70 Corte, entalladura e acabamento da pedra 23.70 

 23.9  Fabricación de produtos abrasivos e produtos minerais non metálicos n.c.n.  23.9 

  23.91 Fabricación de produtos abrasivos 23.91 

  23.99 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos n.c.n. 23.99 

24   Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 24 

 24.1  Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 24.1 

  24.10 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 24.10 

 24.2  Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro 24.2 

  24.20 Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro 24.20 

 24.3  Fabricación doutros produtos de primeira transformación do aceiro 24.3 

  24.31 Estiraxe en frío 24.31 

  24.32 Laminación en frío 24.32 

  24.33 Produción de perfís en frío por conformación con pregadura 24.33 

  24.34 Trefilación en frío 24.34 

 24.4  Produción de metais preciosos e doutros metais non férreos 24.4 

  24.41 Produción de metais preciosos 24.41 

  24.42 Produción de aluminio 24.42 

  24.43 Produción de chumbo, zinc e estaño 24.43 

  24.44 Produción de cobre 24.44 

  24.45 Produción doutros metais non férreos 24.45 

  24.46 Procesamento de combustibles nucleares 24.46 

 24.5  Fundición de metais 24.5 

  24.51 Fundición de ferro 24.51 

  24.52 Fundición de aceiro 24.52 

  24.53 Fundición de metais lixeiros 24.53 

  24.54 Fundición doutros metais non férreos 24.54 

25   Fabricación de produtos metálicos, salvo maquinaria e equipamento 25 

 25.1  Fabricación de elementos metálicos para a construción 25.1 

  25.11 Fabricación de estruturas metálicas e os seus compoñentes 25.11 

  25.12 Fabricación de carpintaría metálica 25.12 

 25.2  Fabricación de cisternas, grandes depósitos e colectores de metal 25.2 

  25.21 Fabricación de radiadores e caldeiras para calefacción central 25.21 

  25.29 Fabricación doutras cisternas, grandes depósitos e colectores de metal 25.29 

 25.3  Fabricación de xeradores de vapor, salvo caldeiras para calefacción central 25.3 

  25.30 Fabricación de xeradores de vapor, salvo caldeiras para calefacción central 25.30 

 25.4  Fabricación de armas e municións 25.4 

  25.40 Fabricación de armas e municións 25.40 

 25.5  Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos 25.5 

  25.50 Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos 25.50 

 25.6  Tratamento e revestimento de metais; enxeñaría mecánica por conta de 
terceiros 

25.6 

  25.61 Tratamento e revestimento de metais 25.61 

  25.62 Enxeñaría mecánica por conta de terceiros 25.62 

 25.7  Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos, ferramentas e ferraxaría 25.7 

  25.71 Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos 25.71 
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  25.72 Fabricación de fechos e ferraxes 25.72 

  25.73 Fabricación de ferramentas 25.73 

 25.9  Fabricación doutros produtos metálicos 25.9 

  25.91 Fabricación de bidóns e toneis de ferro ou aceiro 25.91 

  25.92 Fabricación de envases e embalaxes metálicos lixeiros 25.92 

  25.93 Fabricación de produtos de arame, cadeas e resortes 25.93 

  25.94 Fabricación de porlóns e produtos de parafusaría 25.94 

  25.99 Fabricación doutros produtos metálicos n.c.n. 25.99 

26   Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 26 

 26.1  Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados 26.1 

  26.11 Fabricación de compoñentes electrónicos 26.11 

  26.12 Fabricación de circuítos impresos ensamblados 26.12 

 26.2  Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos 26.2 

  26.20 Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos 26.20 

 26.3  Fabricación de equipamentos de telecomunicacións 26.3 

  26.30 Fabricación de equipamentos de telecomunicacións 26.30 

 26.4  Fabricación de produtos electrónicos de consumo 26.4 

  26.40 Fabricación de produtos electrónicos de consumo 26.40 

 26.5  Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación; 
fabricación de reloxos 

26.5 

  26.51 Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación 26.51 

  26.52 Fabricación de reloxos 26.52 

 26.6  Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e 
electroterapéuticos 

26.6 

  26.60 Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e 
electroterapéuticos 

26.60 

 26.7  Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico 26.7 

  26.70 Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico 26.70 

 26.8  Fabricación de soportes magnéticos e ópticos 26.8 

  26.80 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos 26.80 

27   Fabricación de material e equipamento eléctrico 27 

 27.1  Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos, e de 
aparellos de distribución e control eléctrico 

27.1 

  27.11 Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos 27.11 

  27.12 Fabricación de aparellos de distribución e control eléctrico 27.12 

 27.2  Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos 27.2 

  27.20 Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos 27.20 

 27.3  Fabricación de cables e dispositivos de cableado 27.3 

  27.31 Fabricación de cables de fibra óptica 27.31 

  27.32 Fabricación doutros fíos e cables electrónicos e eléctricos 27.32 

  27.33 Fabricación de dispositivos de cableado 27.33 

 27.4  Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación 27.4 

  27.40 Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación 27.40 

 27.5  Fabricación de aparellos domésticos 27.5 

  27.51 Fabricación de electrodomésticos 27.51 

  27.52 Fabricación de aparellos domésticos non eléctricos 27.52 

 27.9  Fabricación doutro material e equipamento eléctrico 27.9 

  27.90 Fabricación doutro material e equipamento eléctrico 27.90 

28   Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 28 

 28.1  Fabricación de maquinaria de uso xeral 28.1 

  28.11 Fabricación de motores e turbinas, salvo os destinados a aeronaves, 
vehículos automóbiles e ciclomotores 

28.11 

  28.12 Fabricación de equipamentos de transmisión hidráulica e pneumática 28.12 

  28.13 Fabricación doutras bombas e compresores 28.13 

  28.14 Fabricación doutras billas e válvulas 28.14 

  28.15 Fabricación de chumaceiras, engrenaxes e órganos mecánicos de transmisión 28.15 
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 28.2  Fabricación doutra maquinaria de uso xeral 28.2 

  28.21 Fabricación de fornos e queimadores 28.21 

  28.22 Fabricación de maquinaria de elevación e manipulación 28.22 

  28.23 Fabricación de máquinas e equipamentos de oficina, salvo equipamentos 
informáticos 

28.23 

  28.24 Fabricación de ferramentas eléctricas manuais 28.24 

  28.25 Fabricación de maquinaria de ventilación e refrixeración non doméstica 28.25 

  28.29 Fabricación doutra maquinaria de uso xeral n.c.n. 28.29 

 28.3  Fabricación de maquinaria agraria e forestal 28.3 

  28.30 Fabricación de maquinaria agraria e forestal 28.30 

 28.4  Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal e outras máquinas 
ferramenta 

28.4 

  28.41 Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal 28.41 

  28.49 Fabricación doutras máquinas ferramenta 28.49 

 28.9  Fabricación doutra maquinaria para usos específicos 28.9 

  28.91 Fabricación de maquinaria para a industria metalúrxica 28.91 

  28.92 Fabricación de maquinaria para as industrias extractivas e da construción 28.92 

  28.93 Fabricación de maquinaria para a industria da alimentación, bebidas e tabaco 28.93 

  28.94 Fabricación de maquinaria para as industrias téxtil, da confección e do coiro 28.94 

  28.95 Fabricación de maquinaria para a industria do papel e do cartón 28.95 

  28.96 Fabricación de maquinaria para as industrias do plástico e do caucho 28.96 

  28.99 Fabricación doutra maquinaria para usos específicos n.c.n. 28.99 

29   Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 29 

 29.1  Fabricación de vehículos de motor 29.1 

  29.10 Fabricación de vehículos de motor 29.10 

 29.2  Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques 
e semirremolques 

29.2 

  29.20 Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques 
e semirremolques 

29.20 

 29.3  Fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor 29.3 

  29.31 Fabricación de equipamentos eléctricos e electrónicos para vehículos de motor 29.31 

  29.32 Fabricación doutros compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor  29.32 

30   Fabricación doutro material de transporte 30 

 30.1  Construción naval 30.1 

  30.11 Construción de barcos e estruturas flutuantes 30.11 

  30.12 Construción de embarcacións de recreo e deporte 30.12 

 30.2  Fabricación de locomotoras e material ferroviario 30.2 

  30.20 Fabricación de locomotoras e material ferroviario 30.20 

 30.3  Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria 30.3 

  30.30 Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria 30.30 

 30.4  Fabricación de vehículos militares de combate 30.4 

  30.40 Fabricación de vehículos militares de combate 30.40 

 30.9  Fabricación de material de transporte n.c.n. 30.9 

  30.91 Fabricación de motocicletas 30.91 

  30.92 Fabricación de bicicletas e de vehículos para persoas con discapacidade 30.92 

  30.99 Fabricación doutro material de transporte n.c.n. 30.99 

31   Fabricación de mobles 31 

 31.0  Fabricación de mobles 31.0 

  31.01 Fabricación de mobles de oficina e de establecementos comerciais 31.01 

  31.02 Fabricación de mobles de cociña 31.02 

  31.03 Fabricación de colchóns 31.03 

  31.09 Fabricación doutros mobles  31.09 

32   Outras industrias manufactureiras 32 

 32.1  Fabricación de artigos de xoiaría, bixutaría e similares 32.1 

  32.11 Fabricación de moedas 32.11 

  32.12 Fabricación de artigos de xoiaría e artigos similares 32.12 

  32.13 Fabricación de artigos de bixutaría e artigos similares 32.13 
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 32.2  Fabricación de instrumentos musicais 32.2 

  32.20 Fabricación de instrumentos musicais 32.20 

 32.3  Fabricación de artigos de deporte 32.3 

  32.30 Fabricación de artigos de deporte 32.30 

 32.4  Fabricación de xogos e brinquedos 32.4 

  32.40 Fabricación de xogos e brinquedos 32.40 

 32.5  Fabricación de instrumentos e subministracións médicas e odontolóxicos 32.5 

  32.50 Fabricación de instrumentos e subministracións médicas e odontolóxicos 32.50 

 32.9  Industrias manufactureiras n.c.n. 32.9 

  32.91 Fabricación de vasoiras, brochas e cepillos 32.91 

  32.99 Outras industrias manufactureiras n.c.n. 32.99 

33   Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 33 

 33.1  Reparación de produtos metálicos, maquinaria e equipamento 33.1 

  33.11 Reparación de produtos metálicos 33.11 

  33.12 Reparación de maquinaria 33.12 

  33.13 Reparación de equipamentos electrónicos e ópticos 33.13 

  33.14 Reparación de equipamentos eléctricos 33.14 

  33.15 Reparación e mantemento naval 33.15 

  33.16 Reparación e mantemento aeronáutico e espacial 33.16 

  33.17 Reparación e mantemento doutro material de transporte 33.17 

  33.19 Reparación doutros equipamentos 33.19 

 33.2  Instalación de máquinas e equipamentos industriais 33.2 

  33.20 Instalación de máquinas e equipamentos industriais 33.20 

   SECCIÓN D: FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E 
AIRE ACONDICIONADO 

  

35   Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 35 

 35.1  Produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica 35.1 

  35.12 Transporte de enerxía eléctrica 35.12 

  35.13 Distribución de enerxía eléctrica 35.13 

  35.14 Comercio de enerxía eléctrica 35.14 

  35.15 Produción de enerxía hidroeléctrica 35.11 

  35.16 Produción de enerxía eléctrica de orixe térmica convencional 35.11 

  35.17 Produción de enerxía eléctrica de orixe nuclear 35.11 

  35.18 Produción de enerxía eléctrica de orixe eólica 35.11 

  35.19 Produción de enerxía eléctrica doutros tipos 35.11 

 35.2  Produción de gas; distribución por canalización de combustibles gasosos 35.2 

  35.21 Produción de gas 35.21 

  35.22 Distribución por canalización de combustibles gasosos 35.22 

  35.23 Comercio de gas por canalización 35.23 

 35.3  Fornecemento de vapor e aire acondicionado 35.3 

  35.30 Fornecemento de vapor e aire acondicionado 35.30 

   SECCIÓN E: FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE 
SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN 

 

36   Captación, depuración e distribución de auga 36 

 36.0  Captación, depuración e distribución de auga 36.0 

  36.00 Captación, depuración e distribución de auga 36.00 

37   Recolla e tratamento de augas residuais 37 

 37.0  Recolla e tratamento de augas residuais 37.0 

  37.00 Recolla e tratamento de augas residuais 37.00 

38   Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización 38 

 38.1  Recolla de residuos 38.1 

  38.11 Recolla de residuos non perigosos 38.11 

  38.12 Recolla de residuos perigosos 38.12 

 38.2  Tratamento e eliminación de residuos 38.2 

  38.21 Tratamento e eliminación de residuos non perigosos 38.21 

  38.22 Tratamento e eliminación de residuos perigosos 38.22 
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 38.3  Valorización 38.3 

  38.31 Separación e clasificación de materiais 38.31 

  38.32 Valorización de materiais xa clasificados 38.32 

39   Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos  39 

 39.0  Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos  39.0 

  39.00 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos  39.00 

   SECCIÓN F: CONSTRUCIÓN   

41   Construción de edificios 41 

 41.1  Promoción inmobiliaria 41.1 

  41.10 Promoción inmobiliaria 41.10 

 41.2  Construción de edificios 41.2 

  41.21 Construción de edificios residenciais 41.20 

  41.22 Construción de edificios non residenciais 41.20 

42   Enxeñaría civil 42 

 42.1  Construción de estradas e vías férreas, pontes e túneles 42.1 

  42.11 Construción de estradas e autoestradas 42.11 

  42.12 Construción de vías férreas de superficie e subterráneas 42.12 

  42.13 Construción de pontes e túneles 42.13 

 42.2  Construción de redes 42.2 

  42.21 Construción de redes para fluídos 42.21 

  42.22 Construción de redes eléctricas e de telecomunicacións 42.22 

 42.9  Construción doutros proxectos de enxeñaría civil 42.9 

  42.91 Obras hidráulicas 42.91 

  42.99 Construción doutros proxectos de enxeñaría civil n.c.n. 42.99 

43   Actividades de construción especializada 43 

 43.1  Demolición e preparación de terreos 43.1 

  43.11 Demolición 43.11 

  43.12 Preparación de terreos 43.12 

  43.13 Perforacións e sondaxes 43.13 

 43.2  Instalacións eléctricas, de fontanaría e outras instalacións en obras de construción 43.2 

  43.21 Instalacións eléctricas 43.21 

  43.22 Fontanaría, instalacións de sistemas de calefacción e aire acondicionado 43.22 

  43.29 Outras instalacións en obras de construción 43.29 

 43.3  Acabamento de edificios 43.3 

  43.31 Recebo 43.31 

  43.32 Instalación de carpintaría 43.32 

  43.33 Revestimento de pisos e paredes 43.33 

  43.34 Pintura e envidramento 43.34 

  43.39 Outro acabamento de edificios 43.39 

 43.9  Outras actividades de construción especializada 43.9 

  43.91 Construción de cubertas 43.91 

  43.99 Outras actividades de construción especializada n.c.n. 43.99 

   SECCIÓN G: COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS 

  

45   Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 45 

 45.1  Venta de vehículos de motor 45.1 

  45.11 Venta de automóbiles e vehículos de motor lixeiros 45.11 

  45.19 Venta doutros vehículos de motor 45.19 

 45.2  Mantemento e reparación de vehículos de motor 45.2 

  45.20 Mantemento e reparación de vehículos de motor 45.20 

 45.3  Comercio de recambios e accesorios de vehículos de motor 45.3 

  45.31 Comercio por xunto de recambios e accesorios de vehículos de motor 45.31 

  45.32 Comercio ao retallo de recambios e accesorios de vehículos de motor 45.32 

 45.4  Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e 
accesorios 

45.4 

  45.40 Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e 
accesorios 

45.40 
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46   Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor 
e motocicletas 

46 

 46.1  Intermediarios do comercio 46.1 

  46.11 Intermediarios do comercio de materias primas agrarias, animais vivos, 
materias primas téxtiles e produtos semielaborados 

46.11 

  46.12 Intermediarios do comercio de combustibles, minerais, metais e produtos 
químicos industriais 

46.12 

  46.13 Intermediarios do comercio da madeira e materiais de construción 46.13 

  46.14 Intermediarios do comercio de maquinaria, equipamento industrial, 
embarcacións e aeronaves 

46.14 

  46.15 Intermediarios del comercio de mobles, artigos para a casa e ferraxaría 46.15 

  46.16 Intermediarios do comercio de téxtiles, roupa de vestir, peletaría, calzado e 
artigos de coiro 

46.16 

  46.17 Intermediarios del comercio de produtos alimenticios, bebidas e tabaco 46.17 

  46.18 Intermediarios do comercio especializados na venda doutros produtos 
específicos 

46.18 

  46.19 Intermediarios do comercio de produtos diversos 46.19 

 46.2  Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos 46.2 

  46.21 Comercio por xunto de cereais, tabaco en rama, sementes e alimentos para 
animais 

46.21 

  46.22 Comercio por xunto de flores e plantas 46.22 

  46.23 Comercio por xunto de animais vivos 46.23 

  46.24 Comercio por xunto de coiros e peles 46.24 

 46.3  Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco 46.3 

  46.31 Comercio por xunto de froitas e hortalizas 46.31 

  46.32 Comercio por xunto de carne e produtos cárnicos 46.32 

  46.33 Comercio por xunto de produtos lácteos, ovos, aceites e graxas comestibles 46.33 

  46.34 Comercio por xunto de bebidas 46.34 

  46.35 Comercio por xunto de produtos do tabaco 46.35 

  46.36 Comercio por xunto de azucre, chocolate e confeitaría 46.36 

  46.37 Comercio por xunto de café, té, cacao e especias 46.37 

  46.38 Comercio por xunto de peixe, marisco e outros produtos alimenticios 46.38 

  46.39 Comercio por xunto, non especializado, de produtos alimenticios, bebidas e 
tabaco 

46.39 

 46.4  Comercio por xunto de artigos de uso doméstico 46.4 

  46.41 Comercio por xunto de téxtiles 46.41 

  46.42 Comercio por xunto de roupa de vestir e calzado 46.42 

  46.43 Comercio por xunto de aparellos electrodomésticos  46.43 

  46.44 Comercio por xunto de porcelana, cristalaría e artigos de limpeza 46.44 

  46.45 Comercio por xunto de produtos de perfumaría e cosmética 46.45 

  46.46 Comercio por xunto de produtos farmacéuticos 46.46 

  46.47 Comercio por xunto de mobles, alfombras e aparellos de iluminación 46.47 

  46.48 Comercio por xunto de artigos de reloxaría e xoiaría 46.48 

  46.49 Comercio por xunto doutros artigos de uso doméstico 46.49 

 46.5  Comercio por xunto de equipamentos para as tecnoloxías da información e as 
comunicacións 

46.5 

  46.51 Comercio por xunto de ordenadores, equipamentos periféricos e programas 
informáticos 

46.51 

  46.52 Comercio por xunto de equipamentos electrónicos e de telecomunicacións e 
os seus compoñentes 

46.52 

 46.6  Comercio por xunto doutra maquinaria, equipamentos e subministracións 46.6 

  46.61 Comercio por xunto de maquinaria, equipamentos e outras subministracións 
agrícolas 

46.61 

  46.62 Comercio por xunto de máquinas ferramenta 46.62 

  46.63 Comercio por xunto de maquinaria para a minaría, a construción e a 
enxeñaría civil 

46.63 



Suplemento núm. 13 Martes 1 maio 2007 1843   

  

División Grupo Clase  
NACE  
Rev.2 

  46.64 Comercio por xunto de maquinaria para a industria téxtil e de máquinas de 
coser e facer punto 

46.64 

  46.65 Comercio por xunto de mobles de oficina 46.65 

  46.66 Comercio por xunto doutra maquinaria e equipamento de oficina 46.66 

  46.69 Comercio por xunto doutra maquinaria e equipamento 46.69 

 46.7  Outro comercio por xunto especializado 46.7 

  46.71 Comercio por xunto de combustibles sólidos, líquidos e gasosos, e produtos 
similares 

46.71 

  46.72 Comercio por xunto de metais e minerais metálicos 46.72 

  46.73 Comercio por xunto de madeira, materiais de construción e aparellos 
sanitarios 

46.73 

  46.74 Comercio por xunto de ferraxaría, fontanaría e calefacción 46.74 

  46.75 Comercio por xunto de produtos químicos 46.75 

  46.76 Comercio por xunto doutros produtos semielaborados 46.76 

  46.77 Comercio por xunto de ferraganchos e produtos de refugallo  46.77 

 46.9  Comercio por xunto non especializado 46.9 

  46.90 Comercio por xunto non especializado 46.90 

47   Comercio ao retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 47 

 47.1  Comercio ao retallo en establecementos non especializados 47.1 

  47.11 Comercio ao retallo en establecementos non especializados, con predominio 
en produtos alimenticios, bebidas e tabaco 

47.11 

  47.19 Outro comercio ao retallo en establecementos non especializados 47.19 

 47.2  Comercio ao retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en 
establecementos especializados 

47.2 

  47.21 Comercio ao retallo de froitas e hortalizas en establecementos especializados 47.21 

  47.22 Comercio ao retallo de carne e produtos cárnicos en establecementos 
especializados 

47.22 

  47.23 Comercio ao retallo de peixe e marisco en establecementos especializados 47.23 

  47.24 Comercio ao retallo de pan e produtos de panadaría, confeitaría e pastelaría 
en establecementos especializados 

47.24 

  47.25 Comercio ao retallo de bebidas en establecementos especializados 47.25 

  47.26 Comercio ao retallo de produtos de tabaco en establecementos especializados 47.26 

  47.29 Outro comercio ao retallo de produtos alimenticios en establecementos 
especializados 

47.29 

 47.3  Comercio ao retallo de combustible para a automoción en establecementos 
especializados 

47.3 

  47.30 Comercio ao retallo de combustible para a automoción en establecementos 
especializados 

47.30 

 47.4  Comercio ao retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as 
comunicacións en establecementos especializados 

47.4 

  47.41 Comercio ao retallo de ordenadores, equipamentos periféricos e programas 
informáticos en establecementos especializados 

47.41 

  47.42 Comercio ao retallo de equipamentos de telecomunicacións en 
establecementos especializados 

47.42 

  47.43 Comercio ao retallo de equipamentos de audio e vídeo en establecementos 
especializados 

47.43 

 47.5  Comercio ao retallo doutros artigos de uso doméstico en establecementos 
especializados 

47.5 

  47.51 Comercio ao retallo de téxtiles en establecementos especializados 47.51 

  47.52 Comercio ao retallo de ferraxaría, pintura e vidro en establecementos 
especializados 

47.52 

  47.53 Comercio ao retallo de alfombras, moquetas e revestimentos de paredes e 
pisos en establecementos especializados 

47.53 

  47.54 Comercio ao retallo de aparellos electrodomésticos en establecementos 
especializados 

47.54 

  47.59 Comercio ao retallo de mobles, aparellos de iluminación e outros artigos de 
uso doméstico en establecementos especializados 

47.59 
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 47.6  Comercio ao retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos 
especializados 

47.6 

  47.61 Comercio ao retallo de libros en establecementos especializados 47.61 

  47.62 Comercio ao retallo de periódicos e artigos de papelaría en establecementos 
especializados 

47.62 

  47.63 Comercio ao retallo de gravacións de música e vídeo en establecementos 
especializados 

47.63 

  47.64 Comercio ao retallo de artigos deportivos en establecementos especializados 47.64 

  47.65 Comercio ao retallo de xogos e xoguetes en establecementos especializados 47.65 

 47.7  Comercio ao retallo doutros artigos en establecementos especializados 47.7 

  47.71 Comercio ao retallo de roupa de vestir en establecementos especializados 47.71 

  47.72 Comercio ao retallo de calzado e artigos de coiro en establecementos 
especializados 

47.72 

  47.73 Comercio ao retallo de produtos farmacéuticos en establecementos 
especializados 

47.73 

  47.74 Comercio ao retallo de artigos médicos e ortopédicos en establecementos 
especializados 

47.74 

  47.75 Comercio ao retallo de produtos cosméticos e hixiénicos en establecementos 
especializados 

47.75 

  47.76 Comercio ao retallo de flores, plantas, sementes, fertilizantes, animais de 
compañía e alimentos para estes en establecementos especializados 

47.76 

  47.77 Comercio ao retallo de artigos de reloxaría e xoiaría en establecementos 
especializados 

47.77 

  47.78 Outro comercio ao retallo de artigos novos en establecementos especializados 47.78 

  47.79 Comercio ao retallo de artigos de segunda man en establecementos 
especializados 

47.79 

 47.8  Comercio ao retallo en postos de venda e feiras 47.8 

  47.81 Comercio ao retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en postos de 
venda e feiras 

47.81 

  47.82 Comercio ao retallo de produtos téxtiles, pezas de roupa e calzado en postos 
de venta e feiras 

47.82 

  47.89 Comercio ao retallo doutros produtos en postos de venda en feiras 47.89 

 47.9  Comercio ao retallo no realizado nin en establecementos, nin en postos de 
venta ni en feiras 

47.9 

  47.91 Comercio ao retallo por correspondencia ou internet 47.91 

  47.99 Outro comercio ao retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos 
de venda nin en feiras 

47.99 

   SECCIÓN H: TRANSPORTE E ALMACENAMENTO   

49   Transporte terrestre e por tubaxe 49 

 49.1  Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril 49.1 

  49.10 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril 49.10 

 49.2  Transporte de mercadorías por ferrocarril 49.2 

  49.20 Transporte de mercadorías por ferrocarril 49.20 

 49.3  Outro transporte terrestre de pasaxeiros 49.3 

  49.31 Transporte terrestre urbano e suburbano de pasaxeiros  49.31 

  49.32 Transporte por taxi 49.32 

  49.39 Outros tipos de transporte terrestre de pasaxeiros n.c.n. 49.39 

 49.4  Transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanza 49.4 

  49.41 Transporte de mercadorías por estrada 49.41 

  49.42 Servizos de mudanza 49.42 

 49.5  Transporte por tubaxe 49.5 

  49.50 Transporte por tubaxe 49.50 

50   Transporte marítimo e por vías navegables interiores 50 

 50.1  Transporte marítimo de pasaxeiros 50.1 

  50.10 Transporte marítimo de pasaxeiros 50.10 

 50.2  Transporte marítimo de mercadorías 50.2 

  50.20 Transporte marítimo de mercadorías 50.20 
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 50.3  Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores 50.3 

  50.30 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores 50.30 

 50.4  Transporte de mercadorías por vías navegables interiores 50.4 

  50.40 Transporte de mercadorías por vías navegables interiores 50.40 

51   Transporte aéreo 51 

 51.1  Transporte aéreo de pasaxeiros 51.1 

  51.10 Transporte aéreo de pasaxeiros 51.10 

 51.2  Transporte aéreo de mercadorías e transporte espacial 51.2 

  51.21 Transporte aéreo de mercadorías 51.21 

  51.22 Transporte espacial 51.22 

52   Almacenamento e actividades anexas ao transporte 52 

 52.1  Depósito e almacenamento 52.1 

  52.10 Depósito e almacenamento 52.10 

 52.2  Actividades anexas ao transporte 52.2 

  52.21 Actividades anexas ao transporte terrestre 52.21 

  52.22 Actividades anexas ao transporte marítimo e por vías navegables interiores 52.22 

  52.23 Actividades anexas ao transporte aéreo 52.23 

  52.24 Manipulación de mercadorías 52.24 

  52.29 Outras actividades anexas ao transporte 52.29 

53   Actividades postais e de correos 53 

  53.10 Actividades postais sometidas á obriga del servizo universal 53.10 

 53.2  Outras actividades postais e de correos 53.2 

  53.20 Outras actividades postais e de correos 53.20 

   SECCIÓN I: HOSTALARÍA   

55   Servizos de aloxamento 55 

 55.1  Hoteis e aloxamentos similares 55.1 

  55.10 Hoteis e aloxamentos similares 55.10 

 55.2  Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía  55.2 

  55.20 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de corta estadía  55.20 

 55.3   Cámpings 55.3 

  55.30  Cámpings 55.30 

 55.9  Outros aloxamentos 55.9 

  55.90 Outros aloxamentos 55.90 

56   Servizos de comidas e bebidas  56 

 56.1  Restaurantes e postos de comidas 56.1 

  56.10 Restaurantes e postos de comidas 56.10 

 56.2  Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas 56.2 

  56.21 Provisión de comidas preparadas para eventos 56.21 

  56.29 Outros servizos de comidas 56.29 

 56.3  Establecementos de bebidas 56.3 

  56.30 Establecementos de bebidas 56.30 

   SECCIÓN J: INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS   

58   Edición 58 

 58.1  Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais 58.1 

  58.11 Edición de libros 58.11 

  58.12 Edición de directorios e guías de enderezos postais 58.12 

  58.13 Edición de xornais 58.13 

  58.14 Edición de revistas 58.14 

  58.19 Outras actividades editoriais 58.19 

 58.2  Edición de programas informáticos 58.2 

  58.21 Edición de videoxogos 58.21 

  58.29 Edición doutros programas informáticos 58.29 

59   Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, 
gravación de son e edición musical 

59 

 59.1  Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión 59.1 

  59.12 Actividades de posprodución cinematográfica, de vídeo e de programas de 
televisión 

59.12 
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  59.14 Actividades de exhibición cinematográfica 59.14 

  59.15 Actividades de produción cinematográfica e de vídeo  59.11 

  59.16 Actividades de produción de programas de televisión 59.11 

  59.17 Actividades de distribución cinematográfica e de vídeo 59.13 

  59.18 Actividades de distribución de programas de televisión 59.13 

 59.2  Actividades de gravación de son e edición musical 59.2 

  59.20 Actividades de gravación de son e edición musical 59.20 

60   Actividades de programación e emisión de radio e televisión 60 

 60.1  Actividades de radiodifusión 60.1 

  60.10 Actividades de radiodifusión 60.10 

 60.2  Actividades de programación e emisión de televisión 60.2 

  60.20 Actividades de programación e emisión de televisión 60.20 

61   Telecomunicacións 61 

 61.1  Telecomunicacións por cable 61.1 

  61.10 Telecomunicacións por cable 61.10 

 61.2  Telecomunicacións sen fíos 61.2 

  61.20 Telecomunicacións sen fíos 61.20 

 61.3  Telecomunicacións por satélite 61.3 

  61.30 Telecomunicacións por satélite 61.30 

 61.9  Outras actividades de telecomunicacións 61.9 

  61.90 Outras actividades de telecomunicacións 61.90 

62   Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática 62 

 62.0  Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 62.0 

  62.01 Actividades de programación informática 62.01 

  62.02 Actividades de consultoría informática 62.02 

  62.03 Xestión de recursos informáticos 62.03 

  62.09 Outros servizos relacionados coas tecnoloxías da información e a informática 62.09 

63   Servizos de información 63 

 63.1  Proceso de datos, hosting e actividades relacionadas; portais web 63.1 

  63.11 Proceso de datos, hosting e actividades relacionadas 63.11 

  63.12 Portais web 63.12 

 63.9  Outros servizos de información 63.9 

  63.91 Actividades das axencias de noticias 63.91 

  63.99 Outros servizos de información n.c.n. 63.99 

   SECCIÓN K: ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS   

64   Servizos financeiros, salvo seguros e fondos de pensións 64 

 64.1  Intermediación monetaria 64.1 

  64.11 Banco central 64.11 

  64.19 Outra intermediación monetaria 64.19 

 64.2  Actividades das sociedades holding 64.2 

  64.20 Actividades das sociedades holding 64.20 

 64.3  Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares 64.3 

  64.30 Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares 64.30 

 64.9  Outros servizos financeiros, salvo seguros e fondos de pensións 64.9 

  64.91 Arrendamento financeiro 64.91 

  64.92 Outras actividades crediticias 64.92 

  64.99 Outros servizos financeiros, salvo seguros e fondos de pensións n.c.n. 64.99 

65   Seguros, reaseguros e fondos de pensións, salvo Seguridade Social 
obrigatoria 

65 

 65.1  Seguros 65.1 

  65.11 Seguros de vida 65.11 

  65.12 Seguros distintos dos seguros de vida 65.12 

 65.2  Reaseguros 65.2 

  65.20 Reaseguros 65.20 

 65.3  Fondos de pensións 65.3 

  65.30 Fondos de pensións 65.30 
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66   Actividades auxiliares dos servizos financeiros e aos seguros 66 
 66.1  Actividades auxiliares dos servizos financeiros, salvo seguros e fondos de 

pensións 
66.1 

  66.11 Administración de mercados financeiros 66.11 
  66.12 Actividades de intermediación en operacións con valores e outros activos 66.12 
  66.19 Outras actividades auxiliares dos servizos financeiros, salvo seguros e fondos 

de pensións 
66.19 

 66.2  Actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións 66.2 
  66.21 Avaliación de riscos e danos 66.21 
  66.22 Actividades de axentes e corretores de seguros 66.22 
  66.29 Outras actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións 66.29 
 66.3  Actividades de xestión de fondos 66.3 
  66.30 Actividades de xestión de fondos 66.30 
   SECCIÓN L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS   

68   Actividades inmobiliarias 68 
 68.1  Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia 68.1 
  68.10 Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia 68.10 
 68.2  Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia 68.2 
  68.20 Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia 68.20 
 68.3  Actividades inmobiliarias por conta de terceiros 68.3 
  68.31 Axentes da propiedade inmobiliaria 68.31 
  68.32 Xestión e administración da propiedade inmobiliaria 68.32 
   SECCIÓN M: ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS   

69   Actividades xurídicas e de contabilidade 69 
 69.1  Actividades xurídicas 69.1 
  69.10 Actividades xurídicas 69.10 
 69.2  Actividades de contabilidade, conservación  de libros, auditoría e asesoría 

fiscal 
69.2 

  69.20 Actividades de contabilidade, conservación de libros, auditoría e asesoría 
fiscal 

69.20 

70   Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión 
empresarial 

70 

 70.1  Actividades das sedes centrais 70.1 
  70.10 Actividades das sedes centrais 70.10 
 70.2  Actividades de consultoría de xestión empresarial 70.2 
  70.21 Relacións públicas e comunicación 70.21 
  70.22 Outras actividades de consultoría de xestión empresarial 70.22 

71   Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 71 
 71.1  Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría e outras actividades 

relacionadas co asesoramento técnico 
71.1 

  71.11 Servizos técnicos de arquitectura 71.11 
  71.12 Servizos técnicos de enxeñaría e outras actividades relacionadas co 

asesoramento técnico 
71.12 

 71.2  Ensaios e análises técnicas 71.2 
  71.20 Ensaios e análises técnicas 71.20 

72   Investigación e desenvolvemento 72 
 72.1  Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas 72.1 
  72.11 Investigación e desenvolvemento experimental en biotecnoloxía 72.11 
  72.19 Outra   investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e 

técnicas 
72.19 

 72.2  Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e 
humanidades 

72.2 

  72.20 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e 
humanidades 

72.20 

73   Publicidade e estudos de mercado 73 
 73.1  Publicidade 73.1 
  73.11 Axencias de publicidade 73.11 
  73.12 Servizos de representación de medios de comunicación 73.12 



1848 Martes 1 maio 2007 Suplemento núm. 13

  

División Grupo Clase  
NACE  
Rev.2 

 73.2  Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública 73.2 

  73.20 Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública 73.20 

74   Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 74 

 74.1  Actividades de deseño especializado 74.1 

  74.10 Actividades de deseño especializado 74.10 

 74.2  Actividades de fotografía 74.2 

  74.20 Actividades de fotografía 74.20 

 74.3  Actividades de tradución e interpretación 74.3 

  74.30 Actividades de tradución e interpretación 74.30 

 74.9  Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n. 74.9 

  74.90 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n. 74.90 

75   Actividades veterinarias 75 

 75.0  Actividades veterinarias 75.0 

  75.00 Actividades veterinarias 75.00 

   SECCIÓN N: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS  
AUXILIARES 

  

77   Actividades de aluguer 77 

 77.1  Aluguer de vehículos de motor 77.1 

  77.11 Aluguer de automóbiles e vehículos de motor lixeiros 77.11 

  77.12 Aluguer de camións 77.12 

 77.2  Aluguer de obxectos persoais e artigos de uso doméstico 77.2 

  77.21 Aluguer de artigos de lecer e deportivos 77.21 

  77.22 Aluguer de fitas de vídeo e discos 77.22 

  77.29 Aluguer doutros efectos persoais e artigos de uso doméstico 77.29 

 77.3  Aluguer doutra   maquinaria, equipamentos e bens tanxibles 77.3 

  77.31 Aluguer de maquinaria e equipamento de uso agrícola 77.31 

  77.32 Aluguer de maquinaria e equipamento para a construción e enxeñaría civil 77.32 

  77.33 Aluguer de maquinaria e equipamento de oficina, incluídos ordenadores 77.33 

  77.34 Aluguer de medios de navegación 77.34 

  77.35 Aluguer de medios de transporte aéreo 77.35 

  77.39 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles n.c.n. 77.39 

 77.4  Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, salvo traballos 
protexidos polos dereitos de autor 

77.4 

  77.40 Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, salvo traballos 
protexidos polos dereitos de autor  

77.40 

78   Actividades relacionadas co emprego 78 

 78.1  Actividades das axencias de colocación 78.1 

  78.10 Actividades das axencias de colocación 78.10 

 78.2  Actividades das empresas de traballo temporal 78.2  

  78.20 Actividades das empresas de traballo temporal 78.20 

 78.3  Outra   provisión de recursos humanos 78.3 

  78.30 Outra   provisión de recursos humanos 78.30 

79   Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas 
e actividades relacionadas con estes 

79 

 79.1  Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos 79.1 

  79.11 Actividades das axencias de viaxes 79.11 

  79.12 Actividades dos operadores turísticos 79.12 

 79.9  Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con estes 79.9 

  79.90 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con estes 79.90 

80   Actividades de seguranza e investigación 80 

 80.1  Actividades de seguranza privada 80.1 

  80.10 Actividades de seguranza privada 80.10 

 80.2  Servizos de sistemas de seguranza 80.2 

  80.20 Servizos de sistemas de seguranza 80.20 

 80.3  Actividades de investigación 80.3 

  80.30 Actividades de investigación 80.30 
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81   Servizos a edificios e actividades de xardinaría 81 

 81.1  Servizos integrais a edificios e instalacións 81.1 

  81.10 Servizos integrais a edificios e instalacións 81.10 

 81.2  Actividades de limpeza 81.2 

  81.21 Limpeza xeral de edificios 81.21 

  81.22 Outras actividades de limpeza industrial e de edificios 81.22 

  81.29 Outras actividades de limpeza 81.29 

 81.3  Actividades de xardinaría 81.3 

  81.30 Actividades de xardinaría 81.30 

82   Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares das 
empresas 

82 

 82.1  Actividades administrativas e auxiliares de oficina 82.1 

  82.11 Servizos administrativos combinados 82.11 

  82.19 Actividades de fotocopia, preparación de documentos e outras actividades 
especializadas de oficina 

82.19 

 82.2  Actividades dos centros de chamadas 82.2 

  82.20 Actividades dos centros de chamadas 82.20 

 82.3  Organización de convencións e feiras de mostras 82.3 

  82.30 Organización de convencións e feiras de mostras 82.30 

 82.9  Actividades de apoio ás empresas n.c.n. 82.9 

  82.91 Actividades das axencias de cobros e de información comercial 82.91 

  82.92 Actividades de envase e empaquetamento 82.92 

  82.99 Outras actividades de apoio ás empresas n.c.n. 82.99 

   SECCIÓN O: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURIDADE 
SOCIAL OBRIGATORIA 

  

84   Administración pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 84 

 84.1  Administración pública e da política económica e social 84.1 

  84.11 Actividades xerais da Administración pública 84.11 

  84.12 Regulación das actividades sanitarias, educativas e culturais e outros servizos 
sociais, salvo Seguridade Social 

84.12 

  84.13 Regulación da actividade económica e contribución á súa maior eficiencia 84.13 

 84.2  Prestación de servizos á comunidade en xeral 84.2 

  84.21 Asuntos exteriores 84.21 

  84.22 Defensa 84.22 

  84.23 Xustiza 84.23 

  84.24 Orde pública e seguranza 84.24 

  84.25 Protección civil 84.25 

 84.3  Seguridade Social obrigatoria 84.3  

  84.30 Seguridade Social obrigatoria 84.30 

   SECCIÓN P: EDUCACIÓN   

85   Educación 85 

 85.1  Educación preprimaria 85.1 

  85.10 Educación preprimaria 85.10 

 85.2  Educación primaria 85.2 

  85.20 Educación primaria 85.20 

 85.3  Educación secundaria 85.3 

  85.31 Educación secundaria xeral 85.31 

  85.32 Educación secundaria técnica e profesional 85.32 

 85.4  Educación postsecundaria  85.4 

  85.41 Educación postsecundaria non terciaria  85.41 

  85.43 Educación universitaria 85.42 

  85.44 Educación terciaria non universitaria 85.42 

 85.5  Outra educación 85.5 

  85.51 Educación deportiva e recreativa 85.51 

  85.52 Educación cultural 85.52 

  85.53 Actividades das escolas de condución e pilotaxe 85.53 

  85.59 Outra educación n.c.n. 85.59 
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 85.6  Actividades auxiliares da educación 85.6 

  85.60 Actividades auxiliares da educación 85.60 

   SECCIÓN Q: ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS   

86   Actividades sanitarias 86 

 86.1  Actividades hospitalarias 86.1 

  86.10 Actividades hospitalarias 86.10 

 86.2  Actividades médicas e odontolóxicas 86.2 

  86.21 Actividades de medicina xeral 86.21 

  86.22 Actividades de medicina especializada 86.22 

  86.23 Actividades odontolóxicas 86.23 

 86.9  Outras actividades sanitarias 86.9 

  86.90 Outras actividades sanitarias 86.90 

87   Asistencia en establecementos residenciais 87 

 87.1  Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios 87.1 

  87.10 Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios 87.10 

 87.2  Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade 
intelectual, enfermidade mental e drogodependencia  

87.2 

  87.20 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade 
intelectual, enfermidade mental e drogodependencia 

87.20 

 87.3  Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores e con 
discapacidade física  

87.3 

  87.31 Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores 87.30 

  87.32 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade  
física 

87.30 

 87.9  Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais 87.9 

  87.90 Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais 87.90 

88   Actividades de servizos sociais sen aloxamento 88 

 88.1  Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con 
discapacidade  

88.1 

  88.11 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores  88.10 

  88.12 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con 
discapacidade 

88.10 

 88.9  Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento 88.9 

  88.91 Actividades de coidado diúrno de nenos 88.91 

  88.99 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento n.c.n. 88.99 

   SECCIÓN R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE 
ENTRETEMENTO 

  

90   Actividades de creación, artísticas e espectáculos 90 

 90.0  Actividades de creación, artísticas e espectáculos 90.0 

  90.01 Artes escénicas 90.01 

  90.02 Actividades auxiliares das artes escénicas 90.02 

  90.03 Creación artística e literaria 90.03 

  90.04 Xestión de salas de espectáculos 90.04 

91   Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 91 

 91.0  Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 91.0 

  91.02 Actividades de museos 91.02 

  91.03 Xestión de lugares e edificios históricos  91.03 

  91.04 Actividades dos xardíns botánicos, parques zoolóxicos e reservas naturais 91.04 

  91.05 Actividades de bibliotecas 91.01 

  91.06 Actividades de arquivos 91.01 

92   Actividades de xogos de azar e apostas 92 

 92.0  Actividades de xogos de azar e apostas 92.0 

  92.00 Actividades de xogos de azar e apostas 92.00 

93   Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 93 

 93.1  Actividades deportivas 93.1 

  93.11 Xestión de instalacións deportivas 93.11 

  93.12 Actividades dos clubs deportivos 93.12 
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  93.13 Actividades dos ximnasios 93.13 

  93.19 Outras actividades deportivas 93.19 

 93.2  Actividades recreativas e de entretemento 93.2 

  93.21 Actividades dos parques de atraccións e dos parques temáticos 93.21 

  93.29 Outras actividades recreativas e de entretemento 93.29 

   SECCIÓN S: OUTROS SERVIZOS   

94   Actividades asociativas 94 

 94.1  Actividades de organizacións empresariais, profesionais e patronais 94.1 

  94.11 Actividades de organizacións empresariais e patronais 94.11 

  94.12 Actividades de organizacións profesionais 94.12 

 94.2  Actividades sindicais 94.2 

  94.20 Actividades sindicais 94.20 

 94.9  Outras actividades asociativas  94.9 

  94.91 Actividades de organizacións relixiosas 94.91 

  94.92 Actividades de organizacións políticas 94.92 

  94.99 Outras actividades asociativas n.c.n. 94.99 

95   Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 95 

 95.1  Reparación de ordenadores e equipamentos de comunicación 95.1 

  95.11 Reparación de ordenadores e equipamentos periféricos 95.11 

  95.12 Reparación de equipamentos de comunicación 95.12 

 95.2  Reparación de efectos persoais e artigos de uso doméstico 95.2 

  95.21 Reparación de aparellos electrónicos de audio e vídeo de uso doméstico 95.21 

  95.22 Reparación de aparellos electrodomésticos e de equipamentos para a casa e 
o xardín 

95.22 

  95.23 Reparación de calzado e artigos de coiro 95.23 

  95.24 Reparación de mobles e artigos de enxoval 95.24 

  95.25 Reparación de reloxos e xoiaría 95.25 

  95.29 Reparación doutros efectos persoais e artigos de uso doméstico 95.29 

96   Outros servizos persoais 96 

 96.0  Outros servizos persoais 96.0 

  96.01 Lavado e limpeza de roupa téxtil e de pel 96.01 

  96.02 Perrucaría e outros tratamentos de beleza 96.02 

  96.03 Funerarias e actividades relacionadas 96.03 

  96.04 Actividades de mantemento físico 96.04 

  96.09 Outros servizos persoais n.c.n. 96.09 

   SECCIÓN T: ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE 
PERSOAL DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO 
PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS PARA USO PROPIO  

  

97   Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 97 

 97.0  Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 97.0 

  97.00 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 97.00 

98   Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 98 

 98.1  Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio 98.1  

  98.10 Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio 98.10 

 98.2  Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio 98.2 

  98.20 Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio 98.20 

   SECCIÓN U: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS 
EXTRATERRITORIAIS 

  

99   Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 99 

 99.0  Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 99.0 

  99.00 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 99.00 


