CLASIFICACIÓN NACIONAL DE PRODUTOS POR ACTIVIDADES
Code
Description_ES
A
PRODUTOS DA AGRICULTURA, A GANDARÍA, A CAZA E A SILVICULTURA
AA
PRODUTOS DA AGRICULTURA, A GANDARÍA, A CAZA E A SILVICULTURA
01
PRODUTOS DA AGRICULTURA, A GANDARÍA E A CAZA E SERVIZOS
RELACIONADOS CON ESTES
01.1
Produtos agrícolas
01.11
Cultivo de cereais e outros cultivos
01.11.1 Cereais
01.11.11
Trigo duro
01.11.12
Trigo brando e mestillón
01.11.13
Millo
01.11.14
Arroz descascado
01.11.15
Cebada
01.11.16
Centeo, avea
01.11.17
Outros cereais
01.11.2 Patacas, legumes secos, raíces e tubérculos comestibles
01.11.21
Patacas
01.11.22
Legumes secos e pelados
01.11.23
Raíces e tubérculos comestibles ricos en amidón ou inulina
01.11.3 Sementes e froitos oleaxinosos
01.11.31
Soia
01.11.32
Cacahuetes
01.11.33
Sementes de xirasol, sésamo, cárcamo, colza e mostaza
01.11.34
Sementes de algodón
01.11.35
Sementes e froitos oleaxinosos n.c.o.p.
01.11.4 Tabaco sen elaborar
01.11.40
Tabaco sen elaborar
01.11.5 Plantas utilizadas para a fabricación de azucre
01.11.51
Remolacha azucreira
01.11.52
Cana de azucre
01.11.6 Palla e forraxe
01.11.60
Palla e forraxe
01.11.7 Materias vexetais en bruto utilizadas na fabricación de téxtiles
01.11.71
Algodón, descarozado ou sen descarozar
01.11.72
Fibra vexetal e outras fibras téxtiles do líber (agás liño, cánabo e ramio)
01.11.73
Liño e cánabo; sisal e outras fibras téxtiles do xénero do agave, en bruto
01.11.8 Caucho natural
01.11.80
Caucho natural
01.11.9 Plantas para perfumaría, farmacia e similares; sementes de remolacha azucreira,
sementes de plantas forraxeiras; outras materias vexetais en bruto
01.11.91
Plantas utilizadas principalmente en perfumaría e farmacia ou para fabricar
insecticidas, praguicidas ou funxicidas ou con fins análogos
01.11.92
Sementes de remolacha azucreira e de plantas forraxeiras
01.11.93
Outras materias vexetais en bruto
01.12
Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura e produtos de viveiro
01.12.1 Outros legumes e hortalizas, frescas ou refrixeradas
01.12.11
Legumes e hortalizas de raíz e tubérculo
01.12.12
Legumes e hortalizas cultivadas polo seu froito
01.12.13
Outros legumes e hortalizas n.c.o.p.
01.12.2 Plantas vivas; flores e botóns cortados; sementes de flores e froitos; sementes de
legumes e hortalizas
01.12.21
Plantas vivas; bulbos e outros tubérculos e raíces; estacas e gallos; esporas de
fungos
01.12.22
Flores e botóns cortados
01.12.23
Sementes de flores e froitos
01.12.24
Sementes de legumes e hortalizas
01.13
Cultivo de froitas, froitos secos, especias e cultivos para bebidas
01.13.1 Uvas

01.13.11
Uvas de mesa
01.13.12
Outros tipos de uva fresca
01.13.2 Outros tipos de froita e froitos secos
01.13.21
Dátiles, figos, plátanos, coco, noces do Brasil, anacardios, ananás (piñas),
aguacates, mangos, goiabas
01.13.22
Cítricos
01.13.23
Outros tipos de froita, ervellacas
01.13.24
Olivas e outros froitos secos
01.13.3 Cultivos de plantas para bebidas
01.13.31
Café sen torrar non descafeinado
01.13.32
Té verde (sen fermentar), té negro (fermentado) e té parcialmente fermentado,
en envases inmediatos superiores a 3 kg
01.13.33
Herba mate
01.13.34
Cacao en gran
01.13.4 Especias sen elaborar
01.13.40
Especias sen elaborar
01.2
Produtos da gandaría
01.21
Gando bovino vivo e os seus produtos
01.21.1 Gando bovino vivo
01.21.11
Gando bovino vivo distinto dos tenreiros
01.21.12
Tenreiros
01.21.2 Leite sen elaborar de gando bovino
01.21.20
Leite sen elaborar de gando bovino
01.21.3 Seme bovino
01.21.30
Seme bovino
01.22
Gando ovino, caprino e equino vivo e os seus produtos
01.22.1 Gando ovino, caprino e equino vivo
01.22.11
Gando ovino vivo
01.22.12
Gando caprino vivo
01.22.13
Gando equino vivo
01.22.2 Leite de ovella e cabra sen elaborar
01.22.21
Leite de ovella sen elaborar
01.22.22
Leite de cabra sen elaborar
01.22.3 La e pelo de animais
01.22.31
La graxa de rapa, incluída a lavada en vivo
01.22.32
Pelo fino ou ordinario de animais (con inclusión de crinas) sen cardar nin
peitear
01.23
Gando porcino vivo
01.23.1 Gando porcino vivo
01.23.10
Gando porcino vivo
01.24
Aves de curral vivas e ovos
01.24.1 Aves de curral vivas
01.24.10
Aves de curral vivas
01.24.2 Ovos con casca
01.24.20
Ovos con casca
01.25
Outros animais vivos e os seus produtos
01.25.1 Outros animais vivos
01.25.10
Outros animais vivos
01.25.2 Outros produtos animais
01.25.21
Mel natural
01.25.22
Caracois vivos, frescos, refrixerados, conxelados, secos, salgados ou en
salmoira, agás caracois mariños; ancas de ra frescas, refrixeradas ou
conxeladas
01.25.23
Produtos comestibles de orixe animal n.c.o.p.
01.25.24
Botón de verme de seda axeitados para o debandado
01.25.25
Cera de insectos e esperma de balea
01.25.3 Peles finas sen curtir
01.25.31
Peles finas sen curtir, agás as de año
01.25.32
Peles finas sen curtir de año

01.25.33
Peles sen curtir doutros animais (frescas ou conservadas, pero sen preparar
doutro modo)
01.4
Servizos agrícolas e gandeiros (agás servizos veterinarios); servizos de
mantemento de xardíns
01.41
Servizos agrícolas; servizos de mantemento de xardíns
01.41.1 Servizos agrícolas; servizos de mantemento de xardíns
01.41.11
Servizos relacionados coa produción agrícola
01.41.12
Servizos de plantación e mantemento de xardíns, parques e cemiterios
01.42
Servizos gandeiros (agás servizos veterinarios)
01.42.1 Servizos gandeiros (agás servizos veterinarios)
01.42.10
Servizos gandeiros (agás servizos veterinarios)
01.5
Servizos de caza, captura de animais, repoboación cinexética e servizos afíns
01.50
Servizos de caza, captura de animais, repoboación cinexética e servizos afíns
01.50.1 Servizos de caza, captura de animais, repoboación cinexética e servizos afíns
01.50.10
Servizos de caza, captura de animais, repoboación cinexética e servizos afíns
02
PRODUTOS DA SILVICULTURA, DA EXPLOTACIÓN FORESTAL E
SERVIZOS AFÍNS
02.0
Produtos da silvicultura, da explotación forestal e servizos afíns
02.01
Produtos da silvicultura e da explotación forestal
02.01.1 Madeira en bruto
02.01.11
Troncos de madeira de especies coníferas
02.01.12
Troncos de madeira de especies non coníferas
02.01.13
Troncos de madeira de especies tropicais
02.01.14
Leña
02.01.15
Outros tipos de madeira en bruto, incluídos paus e estacas
02.01.2 Gomas naturais
02.01.21
Balata, gutapercha, guaiule, goma de mascar e gomas naturais análogas
02.01.22
Laca, gomas naturais, resinas, gomorresinas e bálsamos
02.01.3 Cortiza natural, en bruto ou simplemente preparada
02.01.30
Cortiza natural, en bruto ou simplemente preparada
02.01.4 Outros produtos da silvicultura
02.01.41
Partes de plantas, herbas, mofo e liques axeitados a fins ornamentais
02.01.42
Materias vexetais n.c.o.p. utilizadas para trenzado, recheo, acolchado, tinguido
ou curtido; produtos vexetais n.c.o.p.
02.01.5 Árbores (madeira) en pé
02.01.50
Árbores (madeira) en pé
02.01.6 Servizos de viveiros de árbores de bosque
02.01.60
Servizos de viveiros de árbores de bosque
02.02
Servizos relacionados coa silvicultura e a explotación forestal
02.02.1 Servizos relacionados coa silvicultura e a explotación forestal
02.02.10
Servizos relacionados coa silvicultura e a explotación forestal
B
PEIXE E OUTROS PRODUTOS DA PESCA; SERVIZOS RELACIONADOS
COA PESCA
BA
PEIXE E OUTROS PRODUTOS DA PESCA; SERVIZOS RELACIONADOS
COA PESCA
05
PEIXE E OUTROS PRODUTOS DA PESCA; SERVIZOS RELACIONADOS
COA PESCA
05.0
Peixe e outros produtos da pesca; servizos relacionados coa pesca
05.00
Peixe e outros produtos da pesca; servizos relacionados coa pesca
05.00.1 Peixes vivos e peixe fresco ou refrixerado
05.00.11
Peixes ornamentais e outros peixes vivos
05.00.12
Peixe fresco ou refrixerado
05.00.2 Crustáceos non conxelados; ostras; outros invertebrados acuáticos vivos, frescos ou
refrixerados
05.00.21
Crustáceos non conxelados
05.00.22
Ostras
05.00.23
Outros moluscos ou mariscos e invertebrados acuáticos vivos, frescos ou
refrixerados
05.00.3 Outros produtos acuáticos

05.00.31
Coral e produtos similares, cunchas de moluscos, crustáceos ou equinodermos
e xibón
05.00.32
Esponxas naturais de orixe animal
05.00.33
Algas frescas ou secas, mesmo pulverizadas
05.00.4 Perlas
05.00.41
Perlas naturais sen labrar
05.00.42
Perlas cultivadas sen labrar
05.00.5 Servizos relacionados coa pesca
05.00.50
Servizos relacionados coa pesca
05.00.6 Servizos relacionados coa explotación, alevíns e cría de peixes
05.00.60
Servizos relacionados coa explotación, alevíns e cría de peixes
C
PRODUTOS DAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
CA
PRODUTOS ENERXÉTICOS
10
HULLA, ANTRACITA E LIGNITO; TURBA
10.1
Hulla e antracita
10.10
Hulla e antracita
10.10.1 Carbón
10.10.11
Hulla sen aglomerar
10.10.12
Briquetas, ovoides e combustibles sólidos análogos producidos con hulla
10.10.13
Servizos relacionados coa extracción de hulla e antracita
10.2
Lignito pardo
10.20
Lignito pardo
10.20.1 Lignito pardo
10.20.10
Lignito pardo
10.3
Turba
10.30
Turba
10.30.1 Turba
10.30.10
Turba
11
PETRÓLEO CRU E GAS NATURAL; SERVIZOS RELACIONADOS COA
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO E GAS, AGÁS PROSPECCIÓN
11.1
Petróleo cru e gas natural
11.10
Petróleo cru e gas natural
11.10.1 Aceite cru de petróleo e aceites crus obtidos de minerais bituminosos
11.10.10
Aceite cru de petróleo e aceites crus obtidos de minerais bituminosos
11.10.2 Gas natural, licuado ou en estado gasoso
11.10.20
Gas natural, licuado ou en estado gasoso
11.10.3 Licuación e regasificación de gas natural para o seu transporte
11.10.30
Licuación e regasificación de gas natural para o seu transporte
11.10.4 Xistos bituminosos e areas alquitraníferas
11.10.40
Xistos bituminosos e areas alquitraníferas
11.2
Servizos relacionados coa extracción de petróleo e gas (agás prospección)
11.20
Servizos relacionados coa extracción de petróleo e gas (agás prospección)
11.20.1 Servizos relacionados coa extracción de petróleo e gas (agás prospección)
11.20.11
Servizos de perforación relacionados coa extracción de petróleo e gas
11.20.12
Servizos de instalación, reparación e desmantelamento de torres de
perforación e servizos anexos relacionados coa extracción de petróleo e gas
12
MINERAIS DE URANIO E TORIO
12.0
Minerais de uranio e torio
12.00
Minerais de uranio e torio
12.00.1 Minerais de uranio e torio e os seus concentrados
12.00.10
Minerais de uranio e torio e os seus concentrados
CB
OUTROS MINERAIS, AGÁS PRODUTOS ENERXÉTICOS
13
MINERAIS METÁLICOS
13.1
Minerais de ferro
13.10
Minerais de ferro
13.10.1 Minerais de ferro e os seus concentrados
13.10.10
Minerais de ferro e os seus concentrados
13.2
Minerais metálicos non férreos (agás minerais de uranio e torio)
13.20
Minerais metálicos non férreos (agás minerais de uranio e torio)

13.20.1 Minerais metálicos non férreos e os seus concentrados, distintos dos minerais de
uranio e torio e os seus concentrados
13.20.11
Minerais de cobre e os seus concentrados
13.20.12
Minerais de níquel e os seus concentrados
13.20.13
Minerais de aluminio e os seus concentrados
13.20.14
Minerais de metais preciosos e os seus concentrados
13.20.15
Minerais de chumbo, cinc, estaño e os seus concentrados
13.20.16
Outros minerais metálicos non férreos e os seus concentrados
14
MINERAIS NON METÁLICOS NIN ENERXÉTICOS
14.1
Pedra ornamental e de construción
14.11.1 Pedra ornamental e de construción
14.11.11
Mármore e outros tipos de pedra calcaria ornamental ou de construción
14.11.12
Granito, pedra de gra e outros tipos de pedra ornamental ou de construción
14.12
Pedra calcaria, xeso e creta
14.12.1 Pedra calcaria e xeso
14.12.10
Pedra calcaria e xeso
14.12.2 Creta e dolomita
14.12.20
Creta e dolomita
14.13
Lousa
14.13.1 Lousa
14.13.10
Lousa
14.2
Area e arxila
14.21
Grava e area
14.21.1 Grava e area
14.21.11
Areas naturais
14.21.12
Gránulos, lascas e pos; seixos e grava
14.21.13
Macadán, macadán alcatranado
14.22
Arxilas e caolín
14.22.1 Arxilas e caolín
14.22.11
Caolín e outras arxilas de caolín
14.22.12
Outras arxilas, andalucita, cianita e silimanita; mullita; terra de xamota ou de
dinas
14.3
Minerais para fertilizantes e produtos químicos
14.30
Minerais para fertilizantes e produtos químicos
14.30.1 Minerais químicos e fertilizantes minerais
14.30.11
Fosfatos de calcio naturais ou fosfatos aluminocálcicos naturais; carnalita,
silvita, outros sales de potasio en bruto
14.30.12
Piritas de ferro sen torrar; xofre en bruto ou sen refinar
14.30.13
Outros minerais químicos
14.4
Sal
14.40
Sal
14.40.1 Sal e cloruro de sodio puro
14.40.10
Sal e cloruro de sodio puro
14.5
Outros minerais non metálicos nin enerxéticos
14.50
Outros minerais non metálicos nin enerxéticos
14.50.1 Betume e asfalto naturais; asfaltitas e rochas asfálticas
14.50.10
Betume e asfalto naturais; asfaltitas e rochas asfálticas
14.50.2 Pedras preciosas e semipreciosas; pedra pómez; esmeril; abrasivos naturais; outros
minerais n.c.o.p.
14.50.21
Pedras preciosas e semipreciosas (agás diamantes industriais), sen labrar ou
simplemente serradas ou desbastadas
14.50.22
Diamantes industriais; pedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural
e outros abrasivos naturais
14.50.23
Outros minerais n.c.o.p.
D
PRODUTOS MANUFACTURADOS
DÁ
PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E TABACO
15
PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS
15.1
Carne e produtos cárnicos
15.11
Carne fresca e en conserva (agás aves)
15.11.1 Carne e despoxos comestibles de gando bovino, porcino, caprino, cabalar e asnal

15.11.11
Carne de animais da especie bovina fresca ou refrixerada
15.11.12
Carne de animais da especie bovina conxelada
15.11.13
Carne de gando porcino fresca ou refrixerada
15.11.14
Carne de gando porcino conxelada
15.11.15
Carne de gando ovino fresca ou refrixerada
15.11.16
Carne de gando ovino conxelada
15.11.17
Carne de gando caprino
15.11.18
Carne de cabalo, asno, macho ou burreño
15.11.19
Despoxos comestibles
15.11.2 La de matadoiro e coiros e peles de gando bovino ou equino
15.11.21
La de matadoiro
15.11.24
Coiros e peles de gando bovino ou equino enteiros
15.11.25
Coiros e peles de gando bovino ou equino, os demais
15.11.26
Coiros e peles de ovella ou año
15.11.27
Coiros e peles de cabra ou pelica
15.11.3 Graxas de gando bovino, ovino, caprino e porcino
15.11.30
Graxas de gando bovino, ovino, caprino e porcino
15.11.4 Despoxos en bruto non comestibles
15.11.40
Despoxos en bruto non comestibles
15.11.9 Servizos industriais para carne fresca e en conserva, agás aves
15.11.99
Servizos industriais para carne fresca e en conserva, agás aves
15.12
Carne de aves fresca e en conserva
15.12.1 Carne e despoxos comestibles de aves
15.12.11
Carne e despoxos comestibles de aves, frescos ou refrixerados
15.12.12
Carne e despoxos comestibles conxelados de aves
15.12.13
Outros tipos de carne e despoxos comestibles (incluída a carne de coello),
agás ancas de ra
15.12.14
Graxas de aves
15.12.2 Plumas e peles de aves con plumas
15.12.20
Plumas e peles de aves con plumas
15.12.9 Servizos industriais para carne de aves fresca e en conserva
15.12.99
Servizos industriais para carne de aves fresca e en conserva
15.13
Carne de aves de curral e produtos con esta carne
15.13.1 Conservas e preparados de carne, despoxos de carne ou sangue
15.13.11
Carne e despoxos comestibles de carne, salgados, en salmoira, secos ou
afumados; fariñas comestibles de carne ou despoxos de carne
15.13.12
Outros preparados e conservas de carne, despoxos de carne ou sangue;
extractos e zumes de carne, peixes e invertebrados acuáticos
15.13.13
Fariñas e gránulos de carne non aptos para o consumo humano; roxóns
15.13.9 Cocción e outros servizos de preparación para a produción de artigos cárnicos
15.13.90
Cocción e outros servizos de preparación para a produción de artigos cárnicos
15.13.99
Servizos industriais para carne de aves de curral e produtos con esta carne
15.2
Peixe e produtos de peixe, elaborados e en conserva
15.20
Peixe e produtos de peixe, elaborados e en conserva
15.20.1 Peixe e produtos de peixe, elaborados e en conserva
15.20.11
Filetes de peixe, outros tipos de carne de peixe e fígados e ovas de peixe,
frescos ou refrixerados
15.20.12
Peixe, filetes de peixe, outros tipos de carne de peixe e fígados e ovas de peixe
conxelados
15.20.13
Peixe seco, salgado ou en salmoira; peixe afumado; fariña, po ou gránulos de
peixe aptos para a alimentación humana
15.20.14
Peixe preparado ou conservado doutro xeito; caviar e sucedáneos de caviar
con ovas de peixe
15.20.15
Crustáceos conxelados; moluscos e outros invertebrados acuáticos,
conxelados, secos, salgados e en salmoira
15.20.16
Outros produtos preparados e en conserva de crustáceos, moluscos e outros
invertebrados acuáticos
15.20.17
Fariñas e gránulos de peixe, crustáceos, moluscos ou outros invertebrados
acuáticos non aptos para o consumo humano

15.20.18
Outros produtos non comestibles de peixe, crustáceos, moluscos ou outros
invertebrados acuáticos
15.20.9 Afumado e outros servizos de conservación e preparación para a elaboración de
produtos de peixe
15.20.90
Afumado e outros servizos de conservación e preparación para a elaboración
de produtos de peixe
15.3
Froitas e hortalizas preparadas e en conserva
15.31
Patacas elaboradas e en conserva
15.31.1 Patacas elaboradas e en conserva
15.31.11
Patacas conxeladas
15.31.12
Patacas en conserva
15.31.9 Cocción e outros servizos de preparación para patacas e produtos de pataca
15.31.90
Cocción e outros servizos de preparación para patacas e produtos de pataca
15.32
Zumes de froitas e hortalizas
15.32.1 Zumes de froitas e hortalizas
15.32.10
Zumes de froitas e hortalizas
15.32.9 Servizos industriais para zumes de froitas e hortalizas
15.32.99
Servizos industriais para zumes de froitas e hortalizas
15.33
Conserva de froitas e hortalizas
15.33.1 Legumes e hortalizas elaboradas e en conserva (agás patacas)
15.33.11
Legumes e hortalizas conxeladas
15.33.12
Legumes e hortalizas conservadas provisionalmente
15.33.13
Legumes secos
15.33.14
Legumes e hortalizas conservadas con medios distintos do vinagre ou do ácido
acético
15.33.15
Legumes e hortalizas conservadas en vinagre ou ácido acético
15.33.2 Froitas e froitos secos elaborados e en conserva
15.33.21
Froitas e froitos secos conxelados, sen cocer ou cocidos
15.33.22
Marmeladas, xeleas de froitas, purés e pastas de froitas ou froitos de casca
15.33.23
Noces, cacahuetes torrados, salgados ou preparados doutro xeito n.c.o.p.
15.33.24
Froitas e froitos de casca conservados provisionalmente, pero non para o seu
consumo inmediato
15.33.25
Outras froitas en conserva
15.33.26
Ósos e améndoas de albaricoque, melocotón ou ameixa
15.33.3 Materias, despoxos e residuos vexetais e subprodutos
15.33.30
Materias, despoxos e residuos vexetais e subprodutos
15.33.9 Cocción e outros servizos de preparación para a conservación de froitas e verduras
15.33.90
Cocción e outros servizos de preparación para a conservación de froitas e
verduras
15.4
Aceites e graxas animais e vexetais
15.41
Aceites e graxas en bruto
15.41.1 Aceites e graxas animais e vexetais en bruto
15.41.11
Aceites e graxas animais, en bruto e refinados (agás graxas de gando bovino,
ovino, caprino, porcino e de aves)
15.41.12
Aceite en bruto de soia, cacahuete, oliva, xirasol, cártamo, semente de
algodón, nabiña, colza e mostaza
15.41.13
Aceite en bruto de palma, coco, améndoa de palma, babasú e liñaza
15.41.2 Línters de algodón
15.41.20
Línters de algodón
15.41.3 Tortas de sementes oleaxinosas e outros residuos sólidos de graxas ou aceites
vexetais; fariñas de sementes vexetais ou froitos oleaxinosos
15.41.31
Tortas de sementes oleaxinosas e outros residuos sólidos de graxas ou aceites
vexetais
15.41.32
Fariñas de sementes oleaxinosas ou froitas oleaxinosas (agás as de mostaza)
15.41.9 Servizos industriais para aceites e graxas en bruto
15.41.99
Servizos industriais para aceites e graxas en bruto
15.42
Aceites e graxas refinados
15.42.1 Aceites e graxas refinados (agás residuos)

15.42.11

Aceites de soia, cacahuete, oliva, xirasol, cártamo, semente de algodón,
nabiña, colza, sésamo e mostaza, e as súas fraccións, refinados pero sen
modificar quimicamente
15.42.12
Aceites de palma, coco, améndoa de palma, babasú e liñaza, e as súas
fraccións, refinados, pero sen modificar quimicamente; aceites de rícino, tung e
xoxoba e graxas e aceites vexetais fixos (agás aceite de millo) e as súas
fraccións n.c.o.p.
15.42.13
Graxas e aceites animais ou vexetais e as súas fraccións, hidroxenados,
esterificados, pero sen outra preparación
15.42.2 Ceras vexetais (agás triglicéridos); degrás; residuos resultantes do tratamento de
substancias graxas ou ceras animais ou vexetais
15.42.20
Ceras vexetais (agás triglicéridos); degrás; residuos procedentes do tratamento
de graxas ou ceras animais ou vexetais
15.42.9 Servizos industriais para aceites e graxas refinados
15.42.99
Servizos industriais para aceites e graxas refinados
15.43
Margarina e graxas comestibles análogas
15.43.1 Margarina e graxas comestibles análogas
15.43.10
Margarina e graxas comestibles análogas
15.43.9 Servizos industriais para margarina e graxas comestibles análogas
15.43.99
Servizos industriais para margarina e graxas comestibles análogas
15.5
Produtos lácteos e xeados
15.51
Produtos lácteos
15.51.1 Leite e nata elaborados en estado líquido
15.51.11
Leite elaborado en estado líquido
15.51.12
Leite e nata cun contido de materia graxa superior ao 6%, sen concentrar nin
edulcorar
15.51.2 Leite e nata en estado sólido
15.51.20
Leite e nata en estado sólido
15.51.3 Manteiga e produtos lácteos para untar
15.51.30
Manteiga e produtos lácteos para untar
15.51.4 Queixo e requeixo
15.51.40
Queixo e requeixo
15.51.5 Outros produtos lácteos
15.51.51
Leite e nata concentrados ou con adición de azucre ou outras substancias
edulcorantes, en estado distinto do sólido
15.51.52
Iogur e outros tipos de leite ou crema fermentados ou acidificados
15.51.53
Caseína
15.51.54
Lactosa e xarope de lactosa
15.51.55
Soro
15.51.9 Servizos industriais para produtos lácteos
15.51.99
Servizos industriais para produtos lácteos
15.52
Xeados e produtos similares
15.52.1 Xeados e produtos similares
15.52.10
Xeados e produtos similares
15.52.9 Servizos industriais para xeados e produtos similares
15.52.99
Servizos industriais para xeados e produtos similares
15.6
Produtos de muiñaría e amidóns e produtos amiláceos
15.61
Produtos de muiñaría
15.61.1 Arroz descascado
15.61.10
Arroz descascado
15.61.2 Fariña de cereais ou legumes; as súas mesturas
15.61.21
Fariña de trigo ou fariña mesturada
15.61.22
Outras fariñas de cereal n.c.o.p.
15.61.23
Fariñas e sémolas vexetais
15.61.24
Mesturas para a preparación de produtos de panadaría
15.61.3 Semolina, sémola e gránulos doutros produtos de grans de cereal
15.61.31
Semolina e sémola de trigo
15.61.32
Semolina, sémola e gránulos de cereal n.c.o.p.
15.61.33
Cereais para o almorzo e outros produtos de gran de cereal
15.61.4 Arroz moído

15.61.40
Arroz moído
15.61.5 Farelo, salvado fino e outros residuos da elaboración de cereais
15.61.50
Farelo, salvado fino e outros residuos da elaboración de cereais
15.61.9 Servizos industriais para produtos de muiñaría
15.61.99
Servizos industriais para produtos de muiñaría
15.62
Amidón e produtos amiláceos
15.62.1 Aceite de millo e as súas fraccións, sen modificar quimicamente
15.62.10
Aceite de millo e as súas fraccións, sen modificar quimicamente
15.62.2 Amidón e produtos amiláceos; azucres e xaropes de azucre n.c.o.p.
15.62.21
Glicosa e xarope de glicosa; frutosa e xarope de frutosa; azucre invertido;
azucres e xaropes de azucre n.c.o.p.; mel artificial; caramelo
15.62.22
Féculas; inulina; glute de trigo; dextrina e outras féculas modificadas
15.62.23
Tapioca e sucedáneos preparados con fécula en flocos, grans e formas
análogas
15.62.3 Residuos da fabricación de amidón e residuos análogos
15.62.30
Residuos da fabricación de amidón e residuos análogos
15.62.9 Servizos industriais para amidón e produtos amiláceos
15.62.99
Servizos industriais para amidón e produtos amiláceos
15.7
Pensos preparados
15.71
Pensos preparados para animais de granxa
15.71.1 Pensos preparados para animais de granxa (agás fariña e gránulos de alfalfa)
15.71.10
Pensos preparados para animais de granxa (agás fariña e gránulos de alfalfa)
15.71.2 Fariña e gránulos de alfalfa
15.71.20
Fariña e gránulos de alfalfa
15.71.9 Servizos industriais para pensos preparados para animais de granxa
15.71.99
Servizos industriais para pensos preparados para animais de granxa
15.72
Pensos preparados para animais domésticos
15.72.1 Pensos preparados para animais domésticos
15.72.10
Pensos preparados para animais domésticos
15.72.9 Servizos industriais para pensos preparados para animais domésticos
15.72.99
Servizos industriais para pensos preparados para animais domésticos
15.8
Outros produtos alimenticios
15.81
Pan, pasteis e produtos de pastelaría
15.81.1 Pan, pasteis e produtos de pastelaría frescos
15.81.11
Pan fresco
15.81.12
Pasteis e produtos de pastelaría frescos
15.81.9 Servizos industriais para pan, pasteis e produtos de pastelaría
15.81.99
Servizos industriais para pan, pasteis e produtos de pastelaría
15.82
Biscoitos e galletas; pasteis e produtos de pastelaría de longa duración
15.82.1 Biscoitos e galletas; pasteis e produtos de pastelaría de longa duración
15.82.11
Galletas crocantes, biscoitos, pan torrado e produtos torrados análogos
15.82.12
Pan de xenxibre e produtos análogos; biscoitos doces; obleas e barquillos
15.82.13
Outros tipos de pan e outros produtos de panadaría
15.82.9 Servizos industriais para biscoitos e galletas, pasteis e produtos de pastelaría de longa
duración
15.82.99
Servizos industriais para biscoitos e galletas, pasteis e produtos de pastelaría
de longa duración
15.83
Azucre
15.83.1 Azucre (agás residuos da industria azucreira)
15.83.11
Azucre de cana ou de remolacha en estado sólido
15.83.12
Azucre de cana ou de remolacha e sacarosa refinada, quimicamente pura, en
estado sólido, sen adición de substancias aromatizantes ou colorantes
15.83.13
Azucre refinado de cana ou de remolacha, con adición de substancias
saporizantes ou colorantes, azucre e xarope de pradairo
15.83.14
Melazas
15.83.2 Polpa de remolacha, bagazo e outras escouras da industria azucreira
15.83.20
Polpa de remolacha, bagazo e outras escouras da industria azucreira
15.83.9 Servizos industriais para azucre
15.83.99
Servizos industriais para azucre
15.84
Cacao; chocolate e artigos de confeitaría preparados con azucre

15.84.1 Cacao
15.84.11
Pasta de cacao
15.84.12
Manteiga, graxa e aceite de cacao
15.84.13
Cacao en po sen adición de azucre ou outras substancias edulcorantes
15.84.14
Cacao en po con adición de azucre e outras substancias edulcorantes
15.84.2 Chocolate e artigos de confeitaría preparados con azucre
15.84.21
Chocolate e preparados alimenticios que conteñan cacao (agás cacao en po
edulcorado), a granel
15.84.22
Chocolate e preparados alimenticios que conteñan cacao (agás cacao en po
edulcorado), agás a granel
15.84.23
Artigos de confeitaría preparados con azucre (incluído o chocolate branco) que
non conteñen cacao
15.84.24
Froitas, froitos secos, cascas de froita e outras partes de plantas, conservadas
con azucre
15.84.3 Casca, cascarillas, películas e outros residuos do cacao
15.84.30
Casca, cascarillas, películas e outros residuos do cacao
15.84.9 Servizos industriais para cacao, chocolate e artigos de confeitaría preparados con
azucre
15.84.99
Servizos industriais para cacao, chocolate e artigos de confeitaría preparados
con azucre
15.85
Pastas alimenticias
15.85.1 Pastas alimenticias
15.85.11
Pasta sen cocer, sen recheo nin preparada doutra forma
15.85.12
Pasta cocida, rechea ou preparada doutra forma; cuscús
15.85.9 Servizos industriais para pastas alimenticias
15.85.99
Servizos industriais para pastas alimenticias
15.86
Café e té
15.86.1 Café e té
15.86.11
Café descafeinado ou torrado
15.86.12
Sucedáneos do café; extractos, esencias e concentrados de café ou de
sucedáneos do café; cascas e cascarillas de café
15.86.13
Té verde (sen fermentar), té negro (fermentado) e té parcialmente fermentado,
en envases inmediatos non superiores a 3 kg
15.86.14
Extractos, esencias, concentrados e preparados de té ou mate
15.86.15
Infusións de herbas
15.86.9 Servizos industriais para café e té
15.86.99
Servizos industriais para café e té
15.87
Condimentos e salsas
15.87.1 Vinagre; salsas; condimentos mixtos; fariña de mostaza; mostaza preparada
15.87.11
Vinagre e sucedáneos do vinagre obtidos con ácido acético
15.87.12
Salsas; condimentos mixtos e salsas mixtas; fariña de mostaza e mostaza
preparada
15.87.2 Especias elaboradas
15.87.20
Especias elaboradas
15.87.9 Servizos industriais para condimentos e salsas
15.87.99
Servizos industriais para condimentos e salsas
15.88
Preparados alimenticios homoxeneizados e alimentos dietéticos
15.88.1 Preparados alimenticios homoxeneizados e alimentos dietéticos
15.88.10
Preparados alimenticios homoxeneizados e alimentos dietéticos
15.88.9 Servizos industriais para preparados alimenticios homoxeneizados e alimentos
dietéticos
15.88.99
Servizos industriais para preparados alimenticios homoxeneizados e alimentos
dietéticos
15.89
Outros produtos alimenticios n.c.o.p.
15.89.1 Sopas, ovos, fermentos e outros produtos alimenticios
15.89.11
Sopas e caldos e preparados para sopas e caldos
15.89.12
Ovos sen casca e xemas de ovo, frescos ou en conserva; albumina de ovo
15.89.13
Fermentos (activos ou inactivos), outros microorganismos unicelulares mortos;
pos para enfornar preparados
15.89.14
Produtos alimenticios diversos n.c.o.p.

15.89.2 Zumes e extractos vexetais; substancias pépticas; mucilaxes e outras substancias para
espesar
15.89.20
Zumes e extractos vexetais; substancias pépticas; mucilaxes e outras
substancias para espesar
15.89.9 Servizos industriais para outros produtos alimenticios n.c.o.p.
15.89.99
Servizos industriais para outros produtos alimenticios n.c.o.p.
15.9
Bebidas
15.91
Bebidas alcohólicas destiladas
15.91.1 Bebidas alcohólicas destiladas
15.91.10
Bebidas alcohólicas destiladas
15.91.9 Servizos industriais para bebidas alcohólicas destiladas
15.91.99
Servizos industriais para bebidas alcohólicas destiladas
15.92
Alcohol etílico
15.92.1 Alcohol etílico
15.92.11
Alcohol etílico sen desnaturalizar, cunha concentración alcohólica do 80% ou
máis
15.92.12
Alcohol etílico e outros licores desnaturalizados de calquera graduación
15.92.9 Servizos industriais para alcohol etílico
15.92.99
Servizos industriais para alcohol etílico
15.93
Viños
15.93.1 Viños (agás feces de viño)
15.93.11
Viño escumoso
15.93.12
Viño de uvas frescas (agás viño escumoso); mosto de uva
15.93.2 Feces de viño, tártaro bruto
15.93.20
Feces de viño, tártaro bruto
15.93.9 Servizos industriais para viños
15.93.99
Servizos industriais para viños
15.94
Sidra e outras bebidas fermentadas, a partir de froitas
15.94.1 Outras bebidas fermentadas (por exemplo: sidra, perada, hidromel); bebidas
mesturadas con contido alcohólico
15.94.10
Outras bebidas fermentadas (por exemplo: sidra, perada, hidromel); bebidas
mesturadas con contido alcohólico
15.94.9 Servizos industriais para sidra e outras bebidas fermentadas a partir de froitas
15.94.99
Servizos industriais para sidra e outras bebidas fermentadas a partir de froitas
15.95
Outras bebidas fermentadas non destiladas
15.95.1 Vermú e outros viños aromatizados de uvas frescas
15.95.10
Vermú e outros viños aromatizados de uvas frescas
15.95.9 Servizos industriais para outras bebidas fermentadas non destiladas
15.95.99
Servizos industriais para outras bebidas fermentadas non destiladas
15.96
Cervexa de malte
15.96.1 Cervexa de malte (agás feces da elaboración)
15.96.10
Cervexa de malte (agás feces da elaboración)
15.96.2 Feces de cervexaría ou destilaría
15.96.20
Feces de cervexaría ou destilaría
15.96.9 Servizos industriais para cervexa de malte
15.96.99
Servizos industriais para cervexa de malte
15.97
Malte
15.97.1 Malte
15.97.10
Malte
15.97.9 Servizos industriais para malte
15.97.99
Servizos industriais para malte
15.98
Augas minerais e bebidas sen alcohol
15.98.1 Augas minerais e bebidas sen alcohol
15.98.11
Augas minerais naturais e gasosas, sen substancias edulcorantes nin
aromatizantes
15.98.12
Outras bebidas non alcohólicas
15.98.9 Servizos industriais para augas minerais e bebidas sen alcohol
15.98.99
Servizos industriais para augas minerais e bebidas sen alcohol
16
Tabaco manufacturado
16.0
Tabaco manufacturado

16.00
Tabaco manufacturado
16.00.1 Tabaco manufacturado
16.00.11
Cigarros, puros, puriños e cigarros de tabaco ou sucedáneos de tabaco
16.00.12
Outros tipos de tabaco e sucedáneos de tabaco; tabaco homoxeneizado ou
reconstituído, extractos e esencias de tabaco
16.00.2 Residuos de tabaco
16.00.20
Residuos de tabaco
16.00.9 Servizos industriais para tabaco manufacturado
16.00.99
Servizos industriais para tabaco manufacturado
DB
PRODUTOS DA INDUSTRIA TÉXTIL E DA CONFECCIÓN
17
PRODUTOS TÉXTILES
17.1
Fiados de fibras téxtiles
17.10
Fiados de fibras téxtiles
17.10.1 Graxa de la (incluída a lanolina)
17.10.10
Graxa de la (incluída a lanolina)
17.10.2 Fibras téxtiles naturais preparadas para o fiado
17.10.20
Fibras téxtiles naturais preparadas para o fiado
17.10.3 Fibras téxtiles descontinuas manufacturadas, elaboradas para o fiado
17.10.30
Fibras téxtiles descontinuas manufacturadas, elaboradas para o fiado
17.10.4 Fiados e fíos téxtiles de fibras naturais
17.10.41
Fiados de seda, agás para a venda polo miúdo
17.10.42
Fiados de la, agás para a venda polo miúdo
17.10.43
Fiados de algodón, agás para a venda polo miúdo
17.10.44
Fiados de liño
17.10.45
Fíos e fiados de costura
17.10.46
Fiados de fibra vexetal ou doutras fibras téxtiles de fiado; fiados doutras fibras
téxtiles vexetais; fiados de papel
17.10.5 Fiados téxtiles de filamentos ou de fibras descontinuas, sintéticos ou artificiais
17.10.51
Fiados de filamentos sintéticos e artificiais, agás para a venda polo miúdo
17.10.52
Fiados de fibras descontinuas sintéticas, agás para a venda polo miúdo
17.10.53
Fiados de fibras descontinuas sintéticas mesturadas con la, agás para a venda
polo miúdo
17.10.54
Fiados de fibras descontinuas artificiais, agás para a venda polo miúdo
17.10.55
Fíos e fiados para costura de filamentos e fibras artificiais e sintéticos
17.10.6 Desperdicios de seda; desperdicios de la ou de pelos finos ou ordinarios de animais;
desperdicios de algodón
17.10.61
Desperdicios de seda sen cardar nin peitear
17.10.62
Desperdicios de la ou de pelos finos ou ordinarios de animais
17.10.63
Fiaños de la ou pelo fino ou ordinario
17.10.64
Desperdicios de fiados de algodón, agás fiaños
17.10.65
Outros desperdicios de algodón, incluídos os fiaños
17.10.9 Servizos de preparación de fibras téxtiles naturais
17.10.90
Servizos de preparación de fibras téxtiles naturais
17.2
Tecidos
17.20
Tecidos
17.20.1 Tecidos (agás tecidos especiais) de fibras naturais distintas do algodón
17.20.10
Tecidos (agás tecidos especiais) de fibras naturais distintas do algodón
17.20.2 Tecidos (agás tecidos especiais) de algodón
17.20.20
Tecidos (agás tecidos especiais) de algodón
17.20.3 Tecidos (agás tecidos especiais) de filamentos ou de fibras descontinuas, sintéticos ou
artificiais
17.20.31
Tecidos de fío de filamentos sintéticos e artificiais
17.20.32
Tecidos de fibras descontinuas sintéticas
17.20.33
Tecidos de fibras descontinuas artificiais
17.20.4 Tecidos aveludados, tecidos afelpados e outros tecidos especiais
17.20.40
Tecidos aveludados, tecidos afelpados e outros tecidos especiais
17.20.9 Servizos industriais para tecidos
17.20.99
Servizos industriais para tecidos
17.3
Servizos de rematado téxtil
17.30
Servizos de rematado téxtil

17.30.1 Servizos de branqueo, tinguidura e estampación de fibras téxtiles e fiados
17.30.10
Servizos de branqueo, tinguidura e estampación de fibras téxtiles e fiados
17.30.2 Servizos de branqueo e tinguidura de tecidos
17.30.21
Servizos de branqueo de tecidos
17.30.22
Servizos de tinguidura de tecidos
17.30.3 Servizos de estampación de tecidos
17.30.30
Servizos de estampación de tecidos
17.30.4 Outros servizos de rematado téxtil (agás servizos de revestimento e impregnación)
17.30.40
Outros servizos de rematado téxtil (agás servizos de revestimento e
impregnación)
17.4
Artigos confeccionados con materias téxtiles (agás pezas de vestir)
17.40
Artigos confeccionados con materias téxtiles (agás pezas de vestir)
17.40.1 Artigos de uso doméstico confeccionados con materias téxtiles
17.40.11
Mantas e mantas de viaxe (agás mantas eléctricas)
17.40.12
Roupa de cama
17.40.13
Manteis
17.40.14
Toallas de baño e panos de cociña
17.40.15
Cortinas e celosías interiores; cortinas e orlas para camas
17.40.16
Outros artigos de uso doméstico n.c.o.p.; xogos de tecidos e fiados para
fabricar alfombras, tapices e artigos análogos
17.40.2 Outros artigos confeccionados con materias téxtiles
17.40.21
Sacos (bolsas) e taleigas para envasar
17.40.22
Encerados, toldos contra o sol; velas para embarcacións, táboas de vela ou
embarcacións de terra, tendas de campaña e artigos para acampar
17.40.23
Paracaídas (incluídos os paracaídas dirixibles), paracaídas xiratorios e as súas
pezas correspondentes
17.40.24
Sacos de durmir; edredóns, almofadas
17.40.25
Outros artigos confeccionados (incluídos os patróns para pezas de vestir)
17.40.9 Servizos de reparación de encerados e material para acampar e doutros artigos
confeccionados
17.40.90
Servizos de reparación de encerados e material para acampar e doutros artigos
confeccionados
17.40.99
Servizos industriais para artigos confeccionados con materias téxtiles (agás
pezas de vestir)
17.5
Outros artigos téxtiles
17.51
Alfombras e outros revestimentos téxtiles para pisos
17.51.1 Alfombras e outros revestimentos téxtiles para pisos
17.51.11
Alfombras e outros revestimentos téxtiles para pisos, de punto anoado
17.51.12
Alfombras e outros revestimentos téxtiles para pisos, tecidos
17.51.13
Alfombras e outros revestimentos téxtiles para pisos, afelpados
17.51.14
Outros tipos de alfombras e revestimentos téxtiles para pisos (incluídos os de
feltro)
17.51.9 Servizos industriais para alfombras e outros revestimentos téxtiles
17.51.99
Servizos industriais para alfombras e outros revestimentos téxtiles
17.52
Cordeis, cordas, brabantes e redes
17.52.1 Cordeis, cordas, brabantes e redes (agás os seus residuos)
17.52.11
Brabantes, cordeis, cordas e cordames de fibra vexetal ou outras fibras téxtiles
de fiado
17.52.12
Redes anoadas de brabantes, cordeis ou cordas, redes confeccionadas con
materias téxtiles; artigos de fiados, tiras n.c.o.p.
17.52.2 Trapos, desperdicios de brabantes, cordeis, cordas e cordames e artigos usados de
materias téxtiles
17.52.20
Trapos, desperdicios de brabantes, cordeis, cordas e cordames e artigos
usados de materias téxtiles
17.52.9 Servizos de reparación de redes e cordames
17.52.90
Servizos de reparación de redes e cordames
17.52.99
Servizos industriais para cordeis, cordas, brabantes e redes
17.53
Téxtiles non tecidos e artigos feitos con téxtiles non tecidos (agás pezas de
vestir)
17.53.1 Téxtiles non tecidos e artigos feitos con téxtiles non tecidos (agás pezas de vestir)

17.53.10
Téxtiles non tecidos e artigos feitos con téxtiles non tecidos (agás pezas de
vestir)
17.53.9 Servizos industriais para téxtiles non tecidos e artigos feitos con téxtiles non tecidos
(agás pezas de vestir)
17.53.99
Servizos industriais para téxtiles non tecidos e artigos feitos con téxtiles non
tecidos (agás pezas de vestir)
17.54
Outros artigos téxtiles n.c.o.p.
17.54.1 Tules, encaixes, tecidos estreitos, adornos e bordados
17.54.11
Tecidos estreitos; pasamanaría e artigos similares
17.54.12
Tules e outros tecidos de malla, tecidos de punto ou de agulla de gancho;
encaixes en pezas, tiras ou motivos decorativos
17.54.13
Bordados en peza, tiras ou motivos
17.54.2 Feltro recuberto, revestido ou laminado
17.54.20
Feltro recuberto, revestido ou laminado
17.54.3 Outros artigos téxtiles
17.54.31
Guata de materiais téxtiles e artigos de guata; borras de material téxtil e po e
moutas téxtiles
17.54.32
Fíos e cordas de caucho, revestidos de materias téxtiles; fiados e tiras de
materias téxtiles impregnados ou recubertos de caucho ou plástico
17.54.33
Fiados metalizados
17.54.34
Tecidos de fío de metal e tecidos de fiados metalizados n.c.o.p.
17.54.35
Fiados e tiras reforzadas cun fío de metal en espiral; fiados de felpa; fiados de
felpa rizada
17.54.36
Napas tramadas para pneumáticos fabricadas con fiados de alta tenacidade de
nailon ou demais poliamidas, de poliésteres ou de raión viscosa
17.54.37
Tecidos impregnados, recubertos ou revestidos n.c.o.p.
17.54.38
Produtos e artigos téxtiles para usos técnicos
17.54.39
Produtos téxtiles acolchados en peza
17.54.9 Servizos industriais para outros artigos téxtiles n.c.o.p.
17.54.99
Servizos industriais para outros artigos téxtiles n.c.o.p.
17.6
Tecidos de punto ou de agulla de gancho
17.60
Tecidos de punto ou de agulla de gancho
17.60.1 Tecidos de punto
17.60.11
Tecidos aveludados, tecidos de rizo, de punto ou de agulla de gancho
17.60.12
Os demais tecidos de punto
17.60.9 Servizos industriais para tecidos de punto ou de agulla de gancho
17.60.99
Servizos industriais para tecidos de punto ou de agulla de gancho
17.7
Artigos de punto e de agulla de gancho
17.71
Calcetaría de punto e de agulla de gancho
17.71.1 Pantimedias ou medias, medias, calcetíns ou similares de punto ou de agulla de
gancho
17.71.10
Pantimedias ou medias, medias, calcetíns ou similares de punto ou de agulla
de gancho
17.71.9 Servizos industriais para calcetaría de punto e de agulla de gancho
17.71.99
Servizos industriais para calcetaría de punto e de agulla de gancho
17.72
Xerseis, rebecas e artigos análogos de punto e de agulla de gancho
17.72.1 Xerseis, chalecos, rebecas e artigos análogos de punto ou de agulla de gancho
17.72.10
Xerseis, chalecos, rebecas e artigos análogos de punto ou de agulla de gancho
17.72.9 Servizos industriais para xerseis, rebecas e artigos análogos de punto e de agulla de
gancho
17.72.99
Servizos industriais para xerseis, rebecas e artigos análogos de punto e de
agulla de gancho
18
PEZAS DE VESTIR; PEZAS DE PEL
18.1
Pezas de coiro
18.10
Pezas de coiro
18.10.1 Pezas de coiro
18.10.10
Pezas de coiro
18.10.9 Servizos industriais para pezas de coiro
18.10.99
Servizos industriais para pezas de coiro
18.2
Outras pezas de vestir e complementos en téxtiles

18.21
Roupa de traballo
18.21.1 Roupa de traballo para home
18.21.11
Conxuntos e chaquetas de traballo para home
18.21.12
Pantalóns, monos, pantalóns de peto, calzóns e pantalóns de traballo para
home
18.21.2 Roupa de traballo para muller
18.21.21
Conxuntos e chaquetas de traballo para muller
18.21.22
Pantalóns, monos de mandil ou de tirantes, calzóns e pantalóns curtos
industriais e de traballo para muller
18.21.3 Outros tipos de roupa de traballo
18.21.30
Outros tipos de roupa de traballo
18.21.9 Servizos industriais para roupa de traballo
18.21.99
Servizos industriais para roupa de traballo
18.22
Outras pezas exteriores
18.22.1 Roupa exterior de punto ou de agulla de gancho
18.22.11
Abrigos, chaquetóns, capas, anoraks e artigos análogos, de punto ou de agulla
de gancho, para home e neno
18.22.12
Traxes, conxuntos, chaquetas, chaquetas lixeiras, pantalóns, monos, pantalóns
de peto, calzóns e pantalóns curtos, de punto ou de agulla de gancho, para
home ou neno
18.22.13
Abrigos, chaquetóns, capas, anoraks e cazadoras, de punto ou de agulla de
gancho, para muller ou nena
18.22.14
Traxes, conxuntos, chaquetas, vestidos, faldras, pantalóns, monos, pantalóns
de peto e pantalóns curtos, de punto ou de agulla de gancho, para muller ou
nena
18.22.2 Outros tipos de pezas exteriores para home e neno
18.22.21
Abrigos, chaquetóns, capas, anoraks, cazadoras e artigos análogos, para home
ou neno
18.22.22
Traxes e conxuntos, para home ou neno
18.22.23
Chaquetas e chaquetas lixeiras, para home ou neno
18.22.24
Pantalóns, monos, pantalóns de peto, calzóns e pantalóns curtos, para home
ou neno
18.22.3 Outros tipos de pezas para muller e nena
18.22.31
Abrigos, chaquetóns, capas, anoraks, cazadoras e artigos análogos, para
muller ou nena
18.22.32
Traxes e conxuntos para muller ou nena
18.22.33
Chaquetas para muller ou nena
18.22.34
Vestidos, faldras e faldras pantalón, para muller ou nena
18.22.35
Pantalóns, monos, pantalóns de peto, calzóns e pantalóns curtos, para muller
ou nena
18.22.4 Roupa usada e outros artigos usados
18.22.40
Roupa usada e outros artigos usados
18.22.9 Servizos industriais para pezas exteriores
18.22.99
Servizos industriais para pezas exteriores
18.23
Roupa interior
18.23.1 Roupa interior de punto ou de agulla de gancho
18.23.11
Camisas de punto para home ou neno
18.23.12
Calzóns, pixamas, batas e artigos análogos, de punto ou de agulla de gancho,
para home ou neno
18.23.13
Camisas, blusas e blusas camiseiras, de punto, para muller ou nena
18.23.14
Combinacións, enaguas, bragas, camisóns, batas e artigos análogos, de punto
ou de agulla de gancho, para muller ou nena
18.23.2 Roupa interior (agás de punto e de agulla de gancho)
18.23.21
Camisas (agás de punto e de agulla de gancho) para home ou neno
18.23.22
Camisetas, calzóns, pixamas e batas (agás de punto e de agulla de gancho)
para home ou neno
18.23.23
Blusas, camisas e polos (agás de punto e de agulla de gancho) para muller ou
nena
18.23.24
Camisetas, combinacións, enaguas, bragas, camisóns, albornoces, batas e
artigos análogos para muller e nena

18.23.25
Suxeitadores, faixas, corpiños, tirantes, ligueiros e pezas análogas e partes
destas pezas (agás de punto e de agulla de gancho)
18.23.3 Camisetas e camisetas interiores de punto
18.23.30
Camisetas e camisetas interiores de punto
18.23.9 Servizos industriais para roupa interior
18.23.99
Servizos industriais para roupa interior
18.24
Outras pezas e complementos de vestir n.c.o.p.
18.24.1 Pezas para bebé, roupa de deporte e outras pezas para vestir e partes de pezas de
punto e de agulla de gancho
18.24.11
Pezas e complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés
18.24.12
Chándales, traxes para esquiar, traxes de baño e outras pezas de punto ou de
agulla de gancho
18.24.13
Luvas, mitóns e manoplas de punto
18.24.14
Outros complementos confeccionados de vestir e partes de pezas ou de
complementos de vestir, de punto ou de agulla de gancho
18.24.2 Pezas de bebé, outras pezas e outros complementos de vestir confeccionados con
tecidos (agás de punto e de agulla de gancho)
18.24.21
Pezas e complementos para bebé, confeccionados con tecidos (agás de punto
e de agulla de gancho)
18.24.22
Chándales, traxes para esquiar e traxes de baño; outras pezas non feitas de
punto nin de agulla de gancho
18.24.23
Panos, chales, gravatas, luvas e outros complementos de vestir
confeccionados; partes de pezas ou de complementos de vestir,
confeccionados con tecidos, n.c.o.p. (agás de punto e de agulla de gancho)
18.24.3
Complementos de vestir de coiro; pezas confeccionadas con feltro ou con
téxtiles non tecidos; pezas confeccionadas con tecidos recubertos
18.24.31
Complementos de vestir de coiro natural ou artificial
18.24.32
Pezas confeccionadas con feltros ou con téxtiles non tecidos, tecidos
impregnados ou recubertos
18.24.4 Sombreiros e artigos de tocado
18.24.41
Cascos para sombreiros, formas e moldes
18.24.42
Sombreiros e outros artigos de tocado; redes para o cabelo
18.24.43
Outros artigos de tocado, bandas, forros, fundas, armazóns, viseiras e
carrileiras para sombreiraría
18.24.9 Servizos industriais para outras pezas e complementos de vestir n.c.o.p.
18.24.99
Servizos industriais para outras pezas e complementos de vestir n.c.o.p.
18.3
Peles preparadas de peletaría; artigos de peletaría
18.30
Peles preparadas de peletaría; artigos de peletaría
18.30.1 Peles; artigos de pel
18.30.11
Peles finas curtidas ou adubadas
18.30.12
Pezas e complementos de vestir e outros artigos de peletaría (agás artigos de
tocado)
18.30.13
Peles artificiais e artigos de peles artificiais
18.30.9 Servizos industriais para peles preparadas de peletaría e artigos de peletaría
18.30.99
Servizos industriais para peles preparadas de peletaría e artigos de peletaría
DC
COIRO, PRODUTOS DE COIRO E CALZADO
19
COIRO PREPARADO; ARTIGOS DE MARROQUINARÍA E VIAXE; ARTIGOS
DE GUARNICIONARÍA, TALABARTARÍA E ZAPATARÍA
19.1
Coiro preparado, curtido e rematado
19.10
Coiro preparado, curtido e rematado
19.10.1 Coiro con rebezo; charón e charón laminado; coiro metalizado
19.10.11
Coiro con rebezo
19.10.12
Charón e charón laminado; coiro metalizado
19.10.2 Coiro depilado de bovinos ou equinos
19.10.21
Coiro depilado de bovinos ou equinos enteiro
19.10.22
Coiro depilado de bovinos non enteiro
19.10.23
Coiro depilado de equinos
19.10.3 Coiro depilado de ovella, cabra ou porco
19.10.31
Coiro depilado de pel de ovella ou año
19.10.32
Coiro depilado de pel de cabra ou pelica

19.10.33
Coiro de porco
19.10.4 Coiro doutros animais; coiro artificial cun contido de coiro natural
19.10.41
Coiro depilado doutros animais
19.10.42
Coiro artificial que conteña coiro natural
19.10.5 Residuos de coiro; po e fariña de coiro
19.10.50
Residuos de coiro; po e fariña de coiro
19.10.9 Servizos industriais para coiro
19.10.99
Servizos industriais para coiro
19.2
Artigos de marroquinaría e viaxe, de guarnicionaría e talabartaría
19.20
Artigos de marroquinaría e viaxe, de guarnicionaría e talabartaría
19.20.1 Artigos de marroquinaría e viaxe, de guarnicionaría e talabartaría
19.20.11
Artigos de talabartaría e guarnicionaría de calquera material para toda clase de
animais
19.20.12
Maletas, bolsos de man e artigos análogos, de calquera material
19.20.13
Pulseiras de reloxo e as partes correspondentes
19.20.14
Outros artigos de coiro ou de coiro artificial (incluídos os artigos usados en
maquinaria ou aparatos mecánicos)
19.20.9 Servizos industriais para artigos de marroquinaría e viaxe, de guarnicionaría e
talabartaría
19.20.99
Servizos industriais para artigos de marroquinaría e viaxe, de guarnicionaría e
talabartaría
19.3
Calzado
19.30
Calzado
19.30.1 Calzado distinto do calzado deportivo e de protección
19.30.11
Calzado impermeable con solas e pas de caucho e plástico
19.30.12
Calzado con solas e pas de caucho ou plástico
19.30.13
Calzado con pas de coiro
19.30.14
Calzado con pas de materiais téxtiles distinto do calzado deportivo
19.30.2 Calzado de deporte
19.30.21
Botas de esquí e calzado de esquí de fondo; calzado para a práctica do
snowboard (táboa para a neve)
19.30.22
Calzado de deporte: calzado de tenis, de baloncesto, de ximnasia, de
adestramento e demais calzados similares
19.30.23
Outros tipos de calzado deportivo (agás botas de patinaxe)
19.30.3 Calzado de protección e outros tipos de calzado n.c.o.p.
19.30.31
Calzado con punta protectora de metal
19.30.32
Zocos, calzado especial diverso e outros tipos de calzado n.c.o.p.
19.30.4 Partes de calzado
19.30.40
Partes de calzado
19.30.9 Servizos industriais para calzado
19.30.99
Servizos industriais para calzado
DD
PRODUTOS DE MADEIRA E CORTIZA; ARTIGOS DE CESTARÍA E
ESPARTARÍA
20
PRODUTOS DE MADEIRA E CORTIZA; ARTIGOS DE CESTARÍA E
ESPARTARÍA
20.1
Madeira serrada e cepillada; madeira preparada para uso industrial
20.10
Madeira serrada e cepillada; madeira preparada para uso industrial
20.10.1
Madeira serrada ou cortada lonxitudinalmente, cortada en follas ou
descortizada, dun grosor superior a 6 mm; travesas de madeira sen impregnar
para vía férrea ou de tranvía
20.10.10
Madeira serrada ou cortada lonxitudinalmente, cortada en follas ou
descortizada, dun grosor superior a 6 mm; travesas de madeira sen impregnar
para vía férrea ou de tranvía
20.10.2 Madeira con librado continuo ao longo de calquera dos seus bordos ou caras; la de
madeira; fariña de madeira; madeira en estela ou partículas
20.10.21
Madeira con librado continuo ao longo de calquera dos seus bordos ou caras
20.10.22
La de madeira; fariña de madeira
20.10.23
Madeira en estela ou partículas
20.10.3 Madeira en bruto; travesas de madeira, impregnada ou tratada doutro modo, para vía
férrea ou de tranvía

20.10.31
Madeira en bruto, tratada con pintura, colorantes, creosota ou outros
preservativos
20.10.32
Travesas de madeira impregnada para vía férrea ou de tranvía
20.10.4 Serraduras e desperdicios e escouras de madeira
20.10.40
Serraduras e desperdicios e escouras de madeira
20.10.9 Servizos de impregnación de madeira
20.10.90
Servizos de impregnación de madeira
20.2
Chapas, taboleiros contrachapado, listóns, aglomerados, de fibras e outros
taboleiros e paneis de madeira
20.20
Chapas, taboleiros contrachapado, listóns, aglomerados, de fibras e outros
taboleiros e paneis de madeira
20.20.1 Madeira contrachapado, taboleiros laminados, de partículas, de fibras e outros
taboleiros e paneis
20.20.11
Madeira contrachapado constituída unicamente por follas de madeira
20.20.12
Outros tipos de madeira contrachapado, taboleiros de madeira chapada e
formas similares de madeira laminada
20.20.13
Taboleiros de partículas e taboleiros análogos de madeira ou outras materias
leñosas
20.20.14
Taboleiros de fibra de madeira ou outras materias leñosas
20.20.15
Servizos de rematado de taboleiros e paneis
20.20.2 Follas de madeira para chapa e contrachapado; madeira compacta
20.20.21
Follas de madeira para chapa e contrachapado e outras madeiras serradas
lonxitudinalmente, rebandadas ou desenroladas, dun grosor máximo de 6 mm
20.20.22
Madeira compacta en bloques, láminas, tiras ou formas de perfil
20.3
Estruturas de madeira e pezas de carpintaría e ebanistaría para a construción
20.30
Carpintaría de madeira para edificios e construción
20.30.1 Carpintaría de madeira para edificios e construción (agás construcións prefabricadas
de madeira)
20.30.11
Ventás, balcóns e os seus marcos, portas e os seus marcos e limiares de
madeira
20.30.12
Taboleiros para pisos de parqué, encofrados para obras de construción de
formigón, taboíñas e ripas, de madeira
20.30.13
Carpintaría de madeira para edificios e construción n.c.o.p.
20.30.2 Construcións prefabricadas de madeira
20.30.20
Construcións prefabricadas de madeira
20.30.9
Traballos de instalación (montaxe) de pezas de carpintaría de madeira de
fabricación propia e de construcións prefabricadas de madeira de construción
propia
20.30.90
Traballos de instalación (montaxe) de pezas de carpintaría de madeira de
fabricación propia e de construcións prefabricadas de madeira de construción
propia
20.30.99
Servizos industriais para carpintaría de madeira para edificios e construción
20.4
Envases e embalaxes de madeira
20.40
Envases e embalaxes de madeira
20.40.1 Envases e embalaxes de madeira
20.40.11
Paletas, paletas caixa e outras plataformas de carga feitas de madeira
20.40.12
Outros envases e embalaxes de madeira e as partes correspondentes
20.40.9 Servizos de reparación e mantemento de envases, embalaxes e paletas de madeira
20.40.90
Servizos de reparación e mantemento de envases, embalaxes e paletas de
madeira
20.40.99
Servizos industriais para envases e embalaxes de madeira
20.5
Outros produtos de madeira; artigos de cortiza, cestaría e espartaría
20.51
Outros produtos de madeira
20.51.1 Outros produtos de madeira
20.51.11
Ferramentas, monturas e mangos de ferramentas, monturas e mangos de
cepillos ou vasoiras e formas e ensanchadores para botas e zapatos de madeira
20.51.12
Servizos de mesa e utensilios de cociña, de madeira
20.51.13
Madeira con traballo de marquetaría e taracea, cofres e estoxos para xoias ou
coitelarías, figuras e outros adornos, de madeira

20.51.14
Marcos de madeira para cadros, fotografías, espellos ou obxectos análogos, e
outros artigos de madeira
20.51.9 Servizos de reparación e mantemento de produtos de madeira n.c.o.p.
20.51.90
Servizos de reparación e mantemento de produtos de madeira n.c.o.p.
20.51.99
Servizos industriais para outros produtos de madeira
20.52
Artigos de cortiza, cestaría e espartaría
20.52.1 Artigos de cortiza, cestaría e espartaría
20.52.11
Cortiza natural, co líber desbastado ou escuadrado simplemente, ou en
bloques, pranchas, follas ou tiras rectangulares; cortiza triturada, granulada ou
moída; desperdicios de cortiza
20.52.12
Manufacturas de cortiza natural
20.52.13
Bloques, pranchas, follas e tiras, baldosas de calquera forma, cilindros sólidos
de cortiza aglomerada
20.52.14
Cortiza aglomerada; artigos de cortiza aglomerada n.c.o.p.
20.52.15
Manufacturas de palla, de esparto ou doutros materiais trenzables; artigos de
cestaría e vimbio
20.52.9 Servizos industriais para artigos de cortiza, cestaría e espartaría
20.52.99
Servizos industriais para artigos de cortiza, cestaría e espartaría
DE
PRODUTOS DA INDUSTRIA DO PAPEL; EDICIÓN E ARTES GRÁFICAS
21
PASTA DE PAPEL, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
21.1
Pasta de papel, papel e cartón
21.11
Pasta de papel
21.11.1 Pasta de madeira ou outras materias celulósicas fibrosas
21.11.11
Pasta química de madeira, soluble
21.11.12
Pasta química de madeira, sosa ou sulfato, agás soluble
21.11.13
Pasta química de madeira, sulfito, agás soluble
21.11.14
Pasta mecánica de madeira; pasta semiquímica de madeira; pastas de
materias celulósicas distintas da madeira
21.11.9 Servizos industriais para pasta de papel
21.11.99
Servizos industriais para pasta de papel
21.12
Papel e cartón
21.12.1 Papel de xornal, papeis fabricados á man e outros papeis e cartóns sen recubrir, para
usos gráficos
21.12.11
Papel de xornal en rolos ou follas
21.12.12
Papeis e cartóns fabricados á man
21.12.13
Papel e cartón utilizados como base para papel fotosensible, sensible á calor
ou electrosensible; papel soporte de carbono; base para papel pintado
21.12.14
Outros tipos de papel e cartón
21.12.2
Rolos continuos para a fabricación de papel hixiénico e papel facial, papel e
cartón kraft para cubertas (kraftliner) sen revestir e outros papeis e cartóns sen
revestir
21.12.21
Rolos continuos para a fabricación de papel hixiénico ou papel facial, guata de
celulosa e redes de fibras de celulosa
21.12.22
Papel e cartón kraft para cubertas (kraftliner), sen revestir
21.12.23
Outros tipos de papel e cartón kraft sen revestir; papel kraft para sacos, rizado
ou pregado
21.12.24
Papel acanalado (cun medio ondulador) en rolos ou follas
21.12.25
Papel e cartón testliner sen revestir
21.12.3 Outros tipos de papel e cartón sen revestir; papel de fumar non recortado en tamaños
axeitados
21.12.30
Outros tipos de papel e cartón sen revestir; papel de fumar non recortado en
tamaños axeitados
21.12.4 Pergameo vexetal, papeis impermeables á graxa, papel de calco e papel cristal e
outros papeis transparentes ou translúcidos
21.12.40
Pergameo vexetal, papeis impermeables á graxa, papel de calco e papel cristal
e outros papeis transparentes ou translúcidos
21.12.5 Papel e cartón elaborados
21.12.51
Papeis e cartóns mixtos sen recubrir na súa superficie nin impregnar
21.12.52
Papeis e cartóns rizados, pregados, gofrados ou perforados n.c.o.p.

21.12.53
Papel e cartón do tipo usado para escribir, imprimir ou outros fins gráficos,
revestido con caolín ou con outras substancias inorgánicas
21.12.54
Papel e cartón kraft distintos do tipo usado para escribir, imprimir ou outros fins
gráficos, revestido con caolín ou con outras substancias inorgánicas
21.12.55
Papel carbón, papel autocopia e demais papeis de copia ou traslado
21.12.56
Papel, cartón, guata de celulosa e redes de fibras de celulosa, recubertos,
impregnados, revestidos, coloreados ou impresos na súa superficie, en rolos ou
follas
21.12.57
Outros tipos de papel, cartón, guata de celulosa e redes de celulosa branda
21.12.6 Desperdicios e escouras de papel e cartón
21.12.60
Desperdicios e escouras de papel e cartón
21.12.9 Servizos industriais para papel e cartón
21.12.99
Servizos industriais para papel e cartón
21.2
Artigos de papel e cartón
21.21
Papel e cartón ondulados e envases de papel e cartón
21.21.1 Papel e cartón ondulados e envases de papel e cartón
21.21.11
Papel e cartón ondulados, en rolos ou follas
21.21.12
Sacos e bolsas de papel
21.21.13
Caixas, caixóns e estoxos de papel e cartón ondulados
21.21.14
Caixas, caixóns e estoxos pregables de papel e cartón non ondulados
21.21.15
Arquivadores, clasificadores de cartas, caixas de almacenamento e artigos
análogos do tipo utilizado en oficinas, tendas e establecementos análogos, de
papel
21.21.9 Servizos industriais para papel e cartón ondulados e envases de papel e cartón
21.21.99
Servizos industriais para papel e cartón ondulados e envases de papel e cartón
21.22
Artigos de papel e cartón para uso doméstico e sanitario
21.22.1 Papel de uso doméstico, papel hixiénico e produtos de papel
21.22.11
Papel hixiénico, panos, lenzos e toallas de limpeza e faciais, manteis e panos
de mesa, de papel
21.22.12
Artigos sanitarios ou para hospitais, artigos de pezas e complementos de vestir,
de pasta de papel, papel, guata de celulosa ou redes de fibra de celulosa
21.22.13
Bandexas, pratos, vaixelas, cuncas e artigos análogos de papel ou cartón
21.22.9 Servizos industriais para artigos de papel e cartón para uso doméstico e sanitario
21.22.99
Servizos industriais para artigos de papel e cartón para uso doméstico e
sanitario
21.23
Artigos de papelaría
21.23.1 Artigos de papelaría
21.23.11
Papel carbón, papel autocopia e demais papeis de copia ou traslado; clixés
para copiadoras e pranchas de offset; papel engomado ou adhesivo
21.23.12
Sobres, sobres-carta, tarxetas postais de papel ou cartón; caixas de cartón que
conteñan material de papelaría
21.23.13
Outros tipos de papel e cartón, do tipo usado para escribir ou imprimir ou outros
fins gráficos, impresos, estampados ou perforados
21.23.9 Servizos industriais para artigos de papelaría
21.23.99
Servizos industriais para artigos de papelaría
21.24
Papel pintado
21.24.1 Papel pintado
21.24.11
Papel pintado e revestimentos de papel análogos; papeis diáfonos para
vidreiras
21.24.12
Revestimentos de materia téxtil para paredes
21.24.9 Servizos industriais para papel pintado
21.24.99
Servizos industriais para papel pintado
21.25
Outros artigos de papel e cartón n.c.o.p.
21.25.1 Outros artigos de papel e cartón n.c.o.p.
21.25.11
Revestimentos para pisos sobre unhcon papel ou cartón
21.25.12
Etiquetas de papel ou cartón
21.25.13
Bloques, pranchas e placas filtrantes de pasta de papel
21.25.14
Papel de fumar; bobinas, carretes e soportes análogos; papel e cartón para
filtros; outros artigos de papel e cartón n.c.o.p.
21.25.9 Servizos industriais para outros artigos de papel e cartón n.c.o.p.

21.25.99
Servizos industriais para outros artigos de papel e cartón n.c.o.p.
22
EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS E MATERIAL GRAVADO
22.1
Produtos da edición
22.11
Libros
22.11.1 Libros impresos, folletos, prospectos e impresos análogos, en follas soltas
22.11.10
Libros impresos, folletos, prospectos e impresos análogos, en follas soltas
22.11.2 Libros, folletos, prospectos e similares, impresos ou electrónicos
22.11.21
Libros, folletos, prospectos e similares, impresos
22.11.22
Libros, folletos, prospectos e similares, electrónicos
22.11.3 Dicionarios, enciclopedias e fascículos periódicos de dicionarios ou enciclopedias,
impresos ou electrónicos
22.11.31
Dicionarios, enciclopedias e fascículos periódicos de dicionarios ou
enciclopedias, impresos
22.11.32
Dicionarios, enciclopedias e fascículos periódicos de dicionarios ou
enciclopedias, electrónicos
22.11.4 Atlas e outros libros de mapas ou planos, impresos ou electrónicos
22.11.41
Atlas e outros libros de mapas ou planos, impresos
22.11.42
Atlas e outros libros de mapas ou planos, electrónicos
22.11.5 Mapas e planos hidrográficos e similares, esferas terrestres, agás en forma de libro,
impresos ou electrónicos
22.11.51
Mapas e planos hidrográficos e similares, esferas terrestres, agás en forma de
libro, impresos
22.11.52
Mapas e planos hidrográficos e similares, esferas terrestres, agás en forma de
libro, electrónicos
22.11.6 Venda de espazo publicitario en libros impresos ou electrónicos
22.11.61
Venda de espazo publicitario en libros impresos
22.11.62
Venda de espazo publicitario en libros electrónicos
22.11.9 Servizos industriais para libros
22.11.99
Servizos industriais para libros
22.12
Diarios, revistas e publicacións periódicas publicadas polo menos catro veces
por semana
22.12.1 Diarios, revistas e publicacións periódicas publicadas polo menos catro veces por
semana, impresos ou electrónicos
22.12.11
Diarios, revistas e publicacións periódicas publicadas polo menos catro veces
por semana, impresos
22.12.12
Diarios, revistas e publicacións periódicas publicadas polo menos catro veces
por semana, electrónicos
22.12.2
Venda de espazo publicitario en diarios, revistas e publicacións periódicas
publicadas polo menos catro veces por semana, impresos ou electrónicos
22.12.21
Venda de espazo publicitario en diarios, revistas e publicacións periódicas
publicadas polo menos catro veces por semana, impresos
22.12.22
Venda de espazo publicitario en diarios, revistas e publicacións periódicas
publicadas polo menos catro veces por semana, electrónicos
22.12.9 Servizos industriais para diarios, revistas e publicacións periódicas publicadas polo
menos catro veces por semana
22.12.99
Servizos industriais para diarios, revistas e publicacións periódicas publicadas
polo menos catro veces por semana
22.13
Revistas e publicacións periódicas, publicadas menos de catro veces por
semana
22.13.1 Revistas e publicacións periódicas, publicadas menos de catro veces por semana,
impresas ou electrónicas
22.13.11
Revistas e publicacións periódicas, publicadas menos de catro veces por
semana, impresas
22.13.12
Revistas e publicacións periódicas, publicadas menos de catro veces por
semana, electrónicas
22.13.2 Venda de espazo publicitario en revistas e publicacións periódicas publicadas menos
de catro veces por semana, impresas ou electrónicas
22.13.21
Venda de espazo publicitario en revistas e publicacións periódicas publicadas
menos de catro veces por semana, impresas

22.13.22
Venda de espazo publicitario en revistas e publicacións periódicas publicadas
menos de catro veces por semana, electrónicas
22.13.9 Servizos industriais para revistas e publicacións periódicas publicadas menos de catro
veces por semana
22.13.99
Servizos industriais para revistas e publicacións periódicas publicadas menos
de catro veces por semana
22.14
Gravacións de son
22.14.1 Discos, fitas, CD, DVD e outros soportes para gravacións de son
22.14.11
Discos para tocadiscos, CD e DVD
22.14.12
Fitas magnéticas gravadas só con son
22.14.2 Partituras impresas ou electrónicas
22.14.21
Partituras impresas
22.14.22
Partituras electrónicas
22.14.9 Servizos industriais para gravacións de son
22.14.99
Servizos industriais para gravacións de son
22.15
Outros artigos de edición n.c.o.p.
22.15.1 Tarxetas postais, tarxetas de felicitación, láminas e outros artigos, impresos ou
electrónicos
22.15.11
Tarxetas postais ilustradas e tarxetas con felicitacións e similares, impresas
22.15.12
Tarxetas postais ilustradas e tarxetas con felicitacións e similares, electrónicas
22.15.13
Láminas, debuxos e fotografías, impresos
22.15.14
Láminas, debuxos e fotografías, electrónicos
22.15.15
Calcomanías e calendarios, impresos
22.15.16
Calcomanías e calendarios, electrónicos
22.15.2 Venda de espazo publicitario en tarxetas postais, tarxetas de felicitación, láminas e
similares, impresas ou electrónicas
22.15.21
Venda de espazo publicitario en tarxetas postais, tarxetas de felicitación,
láminas e similares, impresas
22.15.22
Venda de espazo publicitario en tarxetas postais, tarxetas de felicitación,
láminas e similares, electrónicas
22.15.9 Servizos industriais para tarxetas postais, tarxetas de felicitación, láminas e similares
22.15.99
Servizos industriais para tarxetas postais, tarxetas de felicitación, láminas e
similares
22.2
Servizos de impresión e servizos relacionados coa impresión
22.21
Servizos de impresión de publicacións periódicas
22.21.1 Servizos de impresión de publicacións periódicas
22.21.10
Servizos de impresión de publicacións periódicas
22.22
Servizos de impresión n.c.o.p.
22.22.1
Selos de correos; talonarios de cheques, billetes de banco, certificados e
accións; material de publicidade comercial, catálogos comerciais e similares;
outros impresos n.c.o.p.
22.22.11
Selos de correos novos; papel timbrado; talonario de cheques; billetes de
banco e similares
22.22.12
Material de publicidade comercial, catálogos comerciais e similares
22.22.13
Outros impresos n.c.o.p.
22.22.2 Libros de rexistro, libros de contabilidade, clasificadores, impresos e outros artigos de
papelaría, de papel ou cartón
22.22.20
Libros de rexistro, libros de contabilidade, clasificadores, impresos e outros
artigos de papelaría, de papel ou cartón
22.22.3 Servizos de impresión de libros
22.22.31
Servizos de impresión de libros
22.22.32
Outros servizos de impresión n.c.o.p.
22.23
Servizos de encadernación
22.23.1 Servizos de encadernación
22.23.10
Servizos de encadernación
22.24
Servizos de preimpresión
22.24.1 Servizos de preimpresión
22.24.10
Servizos de preimpresión
22.24.2 Pranchas ou cilindros de impresión e outros elementos de impresión
22.24.20
Pranchas ou cilindros de impresión e outros elementos de impresión

22.25
Servizos auxiliares relacionados coa impresión
22.25.1 Servizos auxiliares relacionados coa impresión
22.25.10
Servizos auxiliares relacionados coa impresión
22.3
Servizos de reprodución de material gravado
22.31
Servizos de reprodución de gravacións de son
22.31.1 Servizos de reprodución de gravacións de son
22.31.10
Servizos de reprodución de gravacións de son
22.32
Servizos de reprodución de gravacións de imaxe
22.32.1 Servizos de reprodución de gravacións de imaxe
22.32.10
Servizos de reprodución de gravacións de imaxe
22.33
Servizos de reprodución de programas informáticos
22.33.1 Servizos de reprodución de programas informáticos
22.33.10
Servizos de reprodución de programas informáticos
DF
COQUE, PRODUTOS DE REFINO DE PETRÓLEO E COMBUSTIBLE
NUCLEAR
23
COQUE, PRODUTOS DE PETRÓLEO REFINADO E COMBUSTIBLE
NUCLEAR
23.1
Produtos de forno de coque
23.10
Produtos de forno de coque
23.10.1 Coque e semicoque de hulla, de lignito ou de turba; carbón de retorta
23.10.10
Coque e semicoque de hulla, de lignito ou de turba; carbón de retorta
23.10.2 Alcatrán destilado de hulla, lignito ou turba e outros alcatráns minerais
23.10.20
Alcatrán destilado de hulla, lignito ou turba e outros alcatráns minerais
23.10.9 Servizos industriais para produtos de forno de coque
23.10.99
Servizos industriais para produtos de forno de coque
23.2
Produtos de petróleo refinado
23.20
Produtos de petróleo refinado
23.20.1 Fuel e gasolina; aceites lubricantes
23.20.11
Gasolina para motores, mesmo gasolina de aviación
23.20.12
Combustible para avións de retropropulsión de tipo gasolina
23.20.13
Outros aceites lixeiros de petróleo, preparados lixeiros n.c.o.p.
23.20.14
Queroseno (mesmo combustible de tipo queroseno para avións de
retropropulsión)
23.20.15
Gasóleos
23.20.16
Outros aceites medios de petróleo; preparados medios n.c.o.p.
23.20.17
Combustibles para caldeiras (fuel) n.c.o.p.
23.20.18
Aceites lubricantes de petróleo; preparados pesados n.c.o.p.
23.20.2 Gases de petróleo e outros hidrocarburos gasosos (agás gas natural)
23.20.21
Propano e butano licuados
23.20.22
Etileno, propileno, butileno, butadieno e outros gases de petróleo ou
hidrocarburos gasosos (agás gas natural)
23.20.3 Outros produtos de petróleo
23.20.31
Vaselina; cera de parafina; cera de petróleo e outras ceras
23.20.32
Coque de petróleo; betume de petróleo e outros residuos de aceite de petróleo
23.20.4 Residuos de petróleo
23.20.40
Residuos de petróleo
23.20.9 Servizos industriais para produtos de petróleo refinado
23.20.99
Servizos industriais para produtos de petróleo refinado
23.3
Combustible nuclear e residuos radioactivos
23.30
Combustible nuclear e residuos radioactivos
23.30.1 Elementos radioactivos, isótopos radioactivos e os seus compostos; residuos
radioactivos
23.30.11
Uranio natural e os seus compostos
23.30.12
Uranio enriquecido e plutonio e os seus compostos
23.30.13
Urano empobrecido e torio e os seus compostos
23.30.14
Elementos e isótopos radioactivos e os seus compostos n.c.o.p.; residuos
radioactivos
23.30.2 Elementos combustibles (cartuchos) non irradiados, para reactores nucleares
23.30.20
Elementos combustibles (cartuchos) non irradiados, para reactores nucleares
23.30.9 Servizos de tratamento de escouras radioactivas

23.30.90
Servizos de tratamento de escouras radioactivas
DG
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PRODUTOS QUÍMICOS
24.1
Produtos químicos básicos
24.11
Gases industriais
24.11.1 Gases industriais
24.11.11
Hidróxeno, argon, gases raros, nitróxeno e osíxeno
24.11.12
Dióxido de carbono e outros compostos osixenados inorgánicos de elementos
non metálicos
24.11.13
Aire líquido e comprimido
24.11.9 Servizos industriais para gases industriais
24.11.99
Servizos industriais para gases industriais
24.12
Colorantes e pigmentos
24.12.1 Óxidos, peróxidos e hidróxidos
24.12.11
Óxido e peróxido de cinc; óxido de titanio
24.12.12
Óxidos e hidróxidos de cromo, manganeso, chumbo e cobre
24.12.13
Outros óxidos, hidróxidos e peróxidos metálicos
24.12.2 Extractos curtientes ou tintóreos, taninos e os seus derivados; materias colorantes
n.c.o.p.
24.12.21
Materias colorantes orgánicas sintéticas e lacas colorantes e preparados
elaborados con elas
24.12.22
Extractos curtientes de orixe vexetal; taninos e os seus derivados; materias
colorantes de orixe vexetal ou animal
24.12.23
Substancias tintóreas sintéticas orgánicas e inorgánicas; preparados tintóreos
24.12.24
Materias colorantes n.c.o.p.; produtos inorgánicos do tipo dos utilizados como
luminóforos
24.12.9 Servizos industriais para colorantes e pigmentos
24.12.99
Servizos industriais para colorantes e pigmentos
24.13
Outros produtos químicos inorgánicos básicos
24.13.1 Elementos químicos n.c.o.p.; ácidos inorgánicos e os seus compostos
24.13.11
Metaloides
24.13.12
Compostos haloxenados ou sulfurosos de elementos non metálicos
24.13.13
Metais alcalinos ou alcalinotérreos; metais das terras raras, escandio e itrio;
mercurio
24.13.14
Cloruro de hidróxeno; óleo; pentaóxido difosfórico, outros ácidos inorgánicos;
dióxido de silicio e xofre
24.13.15
Óxidos, hidróxidos e peróxidos; hidracina e hidroxilamina e os seus sales
inorgánicos
24.13.2 Haloxenatos metálicos; hipocloritos, cloratos e percloratos
24.13.21
Haloxenatos metálicos
24.13.22
Hipocloritos, cloratos e percloratos
24.13.3 Sulfuros, sulfatos; nitratos, fosfatos e carbonatos
24.13.31
Sulfuros, sulfitos e sulfatos
24.13.32
Fosfinatos, fosfonatos, fosfatos e polifosfatos
24.13.33
Carbonatos
24.13.4 Sales doutros metais
24.13.41
Sales de ácidos oxometálicos e peroxometálicos; metais preciosos en forma
coloidal
24.13.42
Outros compostos inorgánicos n.c.o.p. (con inclusión da auga destilada);
amálgamas distintas das amálgamas de metais preciosos
24.13.5 Outras substancias químicas inorgánicas básicas n.c.o.p.
24.13.51
Isótopos n.c.o.p. e os seus compostos
24.13.52
Cianuros, oxicianuros e complexos cianuros; fulminatos, cianatos e tiocianatos;
silicatos; boratos; perboratos; outros sales de ácidos inorgánicos de
peroxoácidos
24.13.53
Peróxido de hidróxeno
24.13.54
Fosfuros; carburos; hidruros; nitruros; azidas; siliciuros e boruros
24.13.55
Compostos de metais das terras raras, de itrio ou de escandio
24.13.56
Xofre refinado (agás sublimado, precipitado e coloidal)
24.13.57
Piritas torradas de ferro

24.13.58
Cuarzo piezoeléctrico; outras pedras preciosas ou semipreciosas sintéticas ou
reconstruídas sen labrar
24.13.9 Servizos industriais para outros produtos químicos inorgánicos básicos
24.13.99
Servizos industriais para outros produtos químicos inorgánicos básicos
24.14
Outros produtos químicos orgánicos básicos
24.14.1 Hidrocarburos e os seus derivados
24.14.11
Hidrocarburos acíclicos
24.14.12
Hidrocarburos cíclicos
24.14.13
Derivados clorinados de hidrocarburos acíclicos
24.14.14
Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados de hidrocarburos, haloxenados ou
non haloxenados
24.14.15
Outros derivados de hidrocarburos
24.14.2 Alcohois, fenois, fenol-alcohois e os seus derivados haloxenados, sulfonados, nitrados
ou nitrosados; alcohois graxos industriais
24.14.21
Alcohois graxos industriais
24.14.22
Alcohois monohídricos
24.14.23
Deulles, polialcohois, alcohois cíclicos e os seus derivados
24.14.24
Fenois; fenol-alcohois e derivados de fenois
24.14.3 Ácidos graxos monocarboxílicos industriais; ácidos carboxílicos e os seus derivados
24.14.31
Ácidos graxos monocarboxílicos industriais; aceites ácidos procedentes de
refinación
24.14.32
Ácidos monocarbolíxicos acíclicos saturados e os seus derivados
24.14.33
Ácidos monocarboxílicos non saturados, policarboxílicos acíclicos ciclánicos,
ciclénicos ou cicloterpénicos e os seus derivados
24.14.34
Ácidos policarboxílico e carboxílico aromáticos con funcións osixenadas
adicionais; os seus derivados (agás ácido salicílico e os seus sales)
24.14.4 Compostos orgánicos con funcións nitroxenadas
24.14.41
Compostos aminados
24.14.42
Compostos aminados con función osixenada (agás lisina e ácido glutámico)
24.14.43
Ureínas; compostos de función carboximida, compostos de función nitrilo; os
seus derivados
24.14.44
Compostos con outras funcións nitroxenadas
24.14.5 Compostos orgánicos do xofre e outros compostos orgánico-inorgánicos; compostos
heterocíclicos n.c.o.p.
24.14.51
Compostos orgánicos do xofre e outros compostos orgánico-inorgánicos
24.14.52
Compostos heterocíclicos n.c.o.p.; ácidos nucleicos e os seus sales
24.14.53
Ésteres fosfóricos e ésteres doutros ácidos inorgánicos e os seus sales; os
seus derivados
24.14.6 Éteres, peróxidos orgánicos, epóxidos, acetais e hemiacetais; outros compostos
orgánicos
24.14.61
Compostos de función aldehida
24.14.62
Compostos de función cetona e de función quinona
24.14.63
Éteres, peróxidos orgánicos, epóxidos, acetais e hemiacetais e os seus
derivados
24.14.64
Encimas e outros compostos orgánicos n.c.o.p.
24.14.7 Produtos químicos orgánicos básicos diversos
24.14.71
Derivados de produtos vexetais ou de resina
24.14.72
Carbón vexetal
24.14.73
Aceites e outros produtos da destilación de alcatrán de hulla a alta temperatura;
brea e alcatrán de brea
24.14.8 Lixivias residuais da fabricación de pasta de madeira, con exclusión do aceite de resina
24.14.80
Lixivias residuais da fabricación de pasta de madeira, con exclusión do aceite
de resina
24.14.9 Servizos industriais para outros produtos químicos orgánicos básicos
24.14.99
Servizos industriais para outros produtos químicos orgánicos básicos
24.15
Fertilizantes e compostos nitroxenados fertilizantes
24.15.1 Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoníaco
24.15.10
Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoníaco
24.15.2 Cloruro amónico; nitritos; nitratos de potasio; carbonatos de amonio
24.15.20
Cloruro amónico; nitritos; nitratos de potasio; carbonatos de amonio

24.15.3 Fertilizantes nitroxenados, minerais ou químicos
24.15.30
Fertilizantes nitroxenados, minerais ou químicos
24.15.4 Fertilizantes fosfatados, minerais ou químicos
24.15.40
Fertilizantes fosfatados, minerais ou químicos
24.15.5 Fertilizantes potásicos, minerais ou químicos
24.15.50
Fertilizantes potásicos, minerais ou químicos
24.15.6 Fertilizantes animais ou vexetais n.c.o.p.
24.15.60
Fertilizantes animais ou vexetais n.c.o.p.
24.15.7 Nitrato sódico
24.15.70
Nitrato sódico
24.15.8 Fertilizantes n.c.o.p.
24.15.80
Fertilizantes n.c.o.p.
24.15.9 Servizos industriais para fertilizantes e compostos nitroxenados fertilizantes
24.15.99
Servizos industriais para fertilizantes e compostos nitroxenados fertilizantes
24.16
Plásticos en formas primarias
24.16.1 Polímeros de etileno en formas primarias
24.16.10
Polímeros de etileno en formas primarias
24.16.2 Polímeros de estireno en formas primarias
24.16.20
Polímeros de estireno en formas primarias
24.16.3 Polímeros de cloruro de vinilo ou doutras olefinas haloxenadas, en formas primarias
24.16.30
Polímeros de cloruro de vinilo ou doutras olefinas haloxenadas, en formas
primarias
24.16.4 Poliéteres e poliésteres; policarbonatos, resinas alquídicas e epoxídicas
24.16.40
Poliéteres e poliésteres; policarbonatos, resinas alquídicas e epoxídicas
24.16.5 Outros plásticos en formas primarias; intercambiadores iónicos
24.16.51
Polímeros de propileno ou doutras olefinas, en formas primarias
24.16.52
Polímeros de acetato de vinilo ou doutros ésteres de vinilo e outros polímeros
de vinilo, en formas primarias
24.16.53
Polímeros acrílicos en formas primarias
24.16.54
Poliamidas en formas primarias
24.16.55
Resinas de urea, tiurea e melamina en formas primarias
24.16.56
Outras resinas amínicas e fenólicas e poliuretanos, en formas primarias
24.16.57
Siliconas en formas primarias
24.16.58
Outros plásticos en formas primarias n.c.o.p.
24.16.6 Desperdicios, recortes e escouras de materias plásticas
24.16.60
Desperdicios, recortes e escouras de materias plásticas
24.16.9 Servizos industriais para plásticos en formas primarias
24.16.99
Servizos industriais para plásticos en formas primarias
24.17
Caucho sintético en formas primarias
24.17.1 Caucho sintético
24.17.10
Caucho sintético
24.17.9 Servizos industriais para caucho sintético en formas primarias
24.17.99
Servizos industriais para caucho sintético en formas primarias
24.2
Praguicidas e outros produtos agroquímicos
24.20
Praguicidas e outros produtos agroquímicos
24.20.1 Praguicidas e outros produtos agroquímicos
24.20.11
Insecticidas e acaricidas
24.20.12
Herbicidas
24.20.13
Produtos inhibitorios da xerminación e reguladores do crecemento de plantas
24.20.14
Desinfectantes
24.20.15
Funxicidas, raticidas e produtos análogos
24.20.9 Servizos industriais para praguicidas e outros produtos agroquímicos
24.20.99
Servizos industriais para praguicidas e outros produtos agroquímicos
24.3
Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta
e masillas
24.30
Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta
e masillas
24.30.1 Pinturas e vernices con polímeros
24.30.11
Pinturas e vernices con polímeros acrílicos ou vinílicos en medios acuosos

24.30.12
Pinturas e vernices con poliésteres, polímeros acrílicos ou vinílicos, nun medio
non acuoso; solucións
24.30.2 Outras pinturas e vernices e produtos afíns; cores para a pintura artística e tinta de
imprenta
24.30.21
Pigmentos preparados, opacificantes e cores, esmaltes e vernices vitrificables,
recebos, lustres líquidos e similares; frita de vidro
24.30.22
Outras pinturas e vernices; preparados secantes
24.30.23
Cores para a pintura artística, o ensino e a pintura de rótulos, cores para
modificar os matices, cores para o esparexemento e produtos análogos
24.30.24
Tinta de imprenta
24.30.9 Servizos industriais para pinturas, vernices e revestimentos similares, tintas de
imprenta e masillas
24.30.99
Servizos industriais para pinturas, vernices e revestimentos similares, tintas de
imprenta e masillas
24.4
Produtos farmacéuticos, cosméticos
24.41
Produtos farmacéuticos básicos
24.41.1 Ácidos salicílicos, ácido O-acetilsalicílico, os seus sales e ésteres
24.41.10
Ácidos salicílicos, ácido O-acetilsalicílico, os seus sales e ésteres
24.41.2
Lisina, ácido glutámico e os seus sales; sales e hidróxidos de amonio
cuaternario; fosfoaminolípidos; amidas e os seus derivados e os sales destes
compostos
24.41.20
Lisina, ácido glutámico e os seus sales; sales e hidróxidos de amonio
cuaternario; fosfoaminolípidos; amidas e os seus derivados e os sales destes
compostos
24.41.3 Compostos heterocíclicos e sulfonamidas
24.41.31
Compostos heterocíclicos
24.41.32
Sulfonamidas
24.41.4 Azucres quimicamente puros n.c.o.p.; éteres e ésteres de azucre e os seus sales
n.c.o.p.
24.41.40
Azucres quimicamente puros n.c.o.p.; éteres e ésteres de azucre e os seus
sales n.c.o.p.
24.41.5 Provitaminas, vitaminas e hormonas; glicósidos e alcaloides vexetais e os seus
derivados; antibióticos
24.41.51
Provitaminas, vitaminas e os seus derivados
24.41.52
Hormonas e os seus derivados; outros esteroides usados principalmente como
hormonas
24.41.53
Glicósidos, alcaloides vexetais, os seus sales, éteres, ésteres e outros
derivados
24.41.54
Antibióticos
24.41.6 Glándulas e outros órganos; extractos de glándulas e outros órganos humanos e
animais n.c.o.p.
24.41.60
Glándulas e outros órganos; extractos de glándulas e outros órganos humanos
e animais n.c.o.p.
24.41.9 Servizos industriais para produtos farmacéuticos básicos
24.41.99
Servizos industriais para produtos farmacéuticos básicos
24.42
Preparados farmacéuticos e outros produtos farmacéuticos de uso medicinal
24.42.1 Medicamentos
24.42.11
Medicamentos que conteñan penicilinas ou outros antibióticos
24.42.12
Medicamentos que conteñan hormonas, pero non antibióticos
24.42.13
Medicamentos que conteñan alcaloides ou os seus derivados, pero non
hormonas ou antibióticos
24.42.2 Outros produtos farmacéuticos
24.42.21
Soros inmunizados e vacinas
24.42.22
Preparados anticonceptivos químicos con hormonas ou espermicidas
24.42.23
Reactivos de diagnóstico e outros produtos farmacéuticos
24.42.24
Vendaxes adhesivas, catgut e materiais análogos; boticas de primeiros auxilios
24.42.25
Residuos de produtos farmacéuticos
24.42.9 Servizos industriais para preparados farmacéuticos e outros produtos farmacéuticos de
uso medicinal

24.42.99
Servizos industriais para preparados farmacéuticos e outros produtos
farmacéuticos de uso medicinal
24.5
Glicerol; xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e abrillantamento;
perfumes e produtos de beleza e hixiene
24.51
Glicerol; xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e abrillantamento
24.51.1 Glicerol
24.51.10
Glicerol
24.51.2 Aceites orgánicos tensoactivos (agás xabón)
24.51.20
Aceites orgánicos tensoactivos (agás xabón)
24.51.3 Xabón, preparados para lavar e limpar
24.51.31
Xabón e produtos orgánicos tensoactivos e preparados para usar como xabón
24.51.32
Deterxentes e preparados para lavar
24.51.4 Preparados odoríferos e ceras
24.51.41
Preparados para perfumar ou desodorizar ambientes
24.51.42
Ceras artificiais e ceras preparadas
24.51.43
Betumes, lustres e cremas para calzado, mobles, pisos, carrozarías, vidro ou
metal
24.51.44
Pastas e pos abrasivos e outros preparados abrasivos
24.51.9 Servizos industriais para glicerol, xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e
abrillantamento
24.51.99
Servizos industriais para glicerol, xabóns, deterxentes e outros artigos de
limpeza e abrillantamento
24.52
Perfumes e preparados de beleza e hixiene
24.52.1 Perfumes e preparados de toucador
24.52.11
Perfumes e augas de toucador
24.52.12
Preparados de cosméticos para labios e ollos
24.52.13
Preparados para manicuros ou pedicuros
24.52.14
Pos de uso cosmético ou de toucador
24.52.15
Preparados de beleza, maquillaxe e para o coidado da pel (incluídos os
bronceadores) n.c.o.p.
24.52.16
Xampús, lacas para o cabelo, preparados para a ondulación ou desrizado
permanentes
24.52.17
Locións e outras preparacións para o cabelo n.c.o.p.
24.52.18
Preparados para a hixiene bucal ou dental (incluídos as cremas e os pos para a
adherencia das dentaduras), fío dental
24.52.19
Preparados para o afeitado; desodorizantes corporais e antitranspirantes;
preparados para o baño; outros preparados de perfumaría, cosmética ou de
toucador n.c.o.p.
24.52.9 Servizos industriais para perfumes e preparados de beleza e hixiene
24.52.99
Servizos industriais para perfumes e preparados de beleza e hixiene
24.6
Outros produtos químicos
24.61
Explosivos e artigos pirotécnicos
24.61.1 Explosivos e artigos pirotécnicos
24.61.11
Pólvoras de proxección e explosivos preparados
24.61.12
Mechas de seguridade; cordóns detonantes; cebos; inflamadores; detonadores
eléctricos
24.61.13
Lumes artificiais
24.61.14
Foguetes de sinais, foguetes de chuvia, sinais para a néboa e outros artigos
pirotécnicos (agás lumes artificiais)
24.61.9 Servizos industriais para explosivos e artigos pirotécnicos
24.61.99
Servizos industriais para explosivos e artigos pirotécnicos
24.62
Colas e xelatinas
24.62.1 Colas e xelatinas
24.62.10
Colas e xelatinas
24.62.9 Servizos industriais para colas e xelatinas
24.62.99
Servizos industriais para colas e xelatinas
24.63
Aceites esenciais
24.63.1 Aceites esenciais; mesturas de substancias odoríferas
24.63.10
Aceites esenciais; mesturas de substancias odoríferas
24.63.9 Servizos industriais para aceites esenciais

24.63.99
Servizos industriais para aceites esenciais
24.64
Material fotográfico virxe e preparados químicos para fotografía
24.64.1 Placas e películas fotográficas, películas de impresión instantánea; preparados
químicos e sen mesturar para usos fotográficos
24.64.11
Placas e películas fotográficas, películas de impresión instantánea,
sensibilizada e sen impresionar; papel sen impresionar; papel fotográfico
24.64.12
Emulsións sensibilizantes para usos fotográficos; preparados químicos para
usos fotográficos n.c.o.p.
24.64.9 Servizos industriais para material fotográfico virxe e preparados químicos para
fotografía
24.64.99
Servizos industriais para material fotográfico virxe e preparados químicos para
fotografía
24.65
Material preparado para gravar
24.65.1 Materiais sen gravar, preparados para gravacións de son ou análogas (agás película
cinematográfica)
24.65.10
Materiais sen gravar, preparados para gravacións de son ou análogas (agás
película cinematográfica)
24.65.9 Servizos industriais para material preparado para gravar
24.65.99
Servizos industriais para material preparado para gravar
24.66
Outros produtos químicos n.c.o.p.
24.66.1 Graxas e aceites animais ou vexetais quimicamente modificados; mesturas non
comestibles de graxas ou aceites animais ou vexetais
24.66.10
Graxas e aceites animais ou vexetais quimicamente modificados; mesturas non
comestibles de graxas ou aceites animais ou vexetais
24.66.2 Tinta para escribir ou debuxar e outras tintas
24.66.20
Tinta para escribir ou debuxar e outras tintas
24.66.3 Preparados lubricantes; aditivos; preparados anticonxelantes
24.66.31
Preparados lubricantes
24.66.32
Preparados antidetonantes; aditivos para aceites minerais e produtos análogos
24.66.33
Líquidos para freos hidráulicos; preparados anticonxelantes e líquidos
desxeantes preparados
24.66.4 Outros produtos químicos diversos
24.66.41
Peptonas, outras substancias proteicas e os seus derivados n.c.o.p.; po de
peles
24.66.42
Pastas para modelar; ceras dentais e outros preparados para uso odontolóxico
con xeso; preparados e cargas para extintores de incendios; medios de cultivo
preparados para o desenvolvemento de microorganismos; reactivos compostos
para diagnóstico ou laboratorio n.c.o.p.
24.66.43
Elementos químicos en discos e compostos con aditivos para o seu uso en
electrónica
24.66.44
Carbón activado
24.66.45
Produtos de rematado, aceleradores de pintura ou de fixación de materias
colorantes e produtos análogos
24.66.46
Preparados para o decapado; fluxos; aceleradores preparados de
vulcanización; plastificantes compostos e estabilizantes para caucho ou
materiais plásticos; preparados catalíticos n.c.o.p.; mesturas de alquilbenzenos
e mesturas de alquilnaftalenos n.c.o.p.
24.66.47
Aglomerantes preparados para moldes ou núcleos de fundición; produtos
químicos
24.66.48
Outros produtos químicos diversos n.c.o.p.
24.66.49
Produtos residuais da industria química ou das industrias conexas non
expresados nin comprendidos noutra parte
24.66.9 Servizos industriais para outros produtos químicos n.c.o.p.
24.66.99
Servizos industriais para outros produtos químicos n.c.o.p.
24.7
Fibras artificiais e sintéticas
24.70
Fibras artificiais e sintéticas
24.70.1 Fibras sintéticas
24.70.11
Cables de filamentos sintéticos e fibras sintéticas descontinuas sen cardar nin
peitear
24.70.12
Fiados de alta tenacidade de nailon ou outras poliamidas e de poliésteres

24.70.13
Fiados texturados e outros fiados, sinxelos
24.70.14
Monofilamento sintético; tiras e similares de materias téxtiles sintéticas
24.70.2 Fibras de celulosa e outras fibras artificiais
24.70.21
Cables de filamentos de celulosa e doutros materiais artificiais e fibras artificiais
de celulosa e outros materiais artificiais, sen cardar nin peitear
24.70.22
Fiados de alta tenacidade de raión viscoso
24.70.23
Fiado texturado e fiado sinxelo de celulosa e outros materiais artificiais
24.70.24
Monofilamento de celulosa e outros materiais artificiais; tiras e similares de
celulosa e outras materias téxtiles artificiais
24.70.3 Desperdicios de fibras artificiais e sintéticas
24.70.30
Desperdicios de fibras artificiais e sintéticas
24.70.9 Servizos industriais para fibras artificiais e sintéticas
24.70.99
Servizos industriais para fibras artificiais e sintéticas
DH
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25
PRODUTOS DE CAUCHO E PLÁSTICOS
25.1
Produtos de caucho
25.11
Pneumáticos e cámaras de aire de caucho novos e usados
25.11.1 Pneumáticos e cámaras de aire de caucho novos
25.11.11
Pneumáticos novos de caucho, do tipo utilizado en automóbiles
25.11.12
Pneumáticos novos de caucho, do tipo utilizado en motocicletas ou bicicletas
25.11.13
Pneumáticos novos de caucho, do tipo utilizado en autobuses ou camións e
avións
25.11.14
Pneumáticos de uso agrario; outros pneumáticos novos de caucho
25.11.15
Cámaras de aire, pneumáticos sólidos ou tubulares, bandas de rodadura
intercambiables e faixas de protección da cámara de aire, de caucho
25.11.16
Tiras de caucho para o recauchutado de pneumáticos
25.11.2 Pneumáticos de caucho usados
25.11.20
Pneumáticos de caucho usados
25.11.9 Servizos industriais para pneumáticos e cámaras de aire de caucho novos e usados
25.11.99
Servizos industriais para pneumáticos e cámaras de aire de caucho novos e
usados
25.12
Pneumáticos de caucho recauchutados
25.12.1 Pneumáticos de caucho recauchutados
25.12.10
Pneumáticos de caucho recauchutados
25.12.9 Servizos industriais para pneumáticos de caucho recauchutados
25.12.99
Servizos industriais para pneumáticos de caucho recauchutados
25.13
Outros produtos de caucho
25.13.1 Caucho rexenerado en formas primarias ou en pranchas, follas ou tiras
25.13.10
Caucho rexenerado en formas primarias ou en pranchas, follas ou tiras
25.13.2
Caucho sen vulcanizar e artigos de caucho sen vulcanizar; caucho vulcanizado
distinto do caucho endurecido, en fíos, cordas, pranchas, follas, tiras, varas e
perfís
25.13.20
Caucho sen vulcanizar e artigos de caucho sen vulcanizar; caucho vulcanizado
distinto do caucho endurecido, en fíos, cordas, pranchas, follas, tiras, varas e
perfís
25.13.3 Tubos, canos e mangueiras de caucho vulcanizado sen endurecer
25.13.30
Tubos, canos e mangueiras de caucho vulcanizado sen endurecer
25.13.4 Correas ou correaxe de transporte ou transmisión de caucho vulcanizado
25.13.40
Correas ou correaxe de transporte ou transmisión de caucho vulcanizado
25.13.5 Tecidos cauchutados, agás tecidos para cordas de pneumáticos
25.13.50
Tecidos cauchutados, agás tecidos para cordas de pneumáticos
25.13.6 Pezas e complementos de vestir de caucho vulcanizado distinto do caucho endurecido
25.13.60
Pezas e complementos de vestir de caucho vulcanizado distinto do caucho
endurecido
25.13.7 Artigos de caucho vulcanizado n.c.o.p.; caucho endurecido; artigos de caucho
endurecido
25.13.71
Artigos hixiénicos ou farmacéuticos (incluídas as tetinas) de caucho
vulcanizado distinto do caucho endurecido
25.13.72
Revestimentos para chans e felpudos de caucho vulcanizado distinto do celular

25.13.73
Outros artigos de caucho vulcanizado n.c.o.p.; caucho endurecido en todas as
súas formas e artigos de caucho endurecido
25.13.8 Desperdicios, recortes e escouras (agás caucho endurecido) e pos e gránulos
25.13.80
Desperdicios, recortes e escouras (agás caucho endurecido) e pos e gránulos
25.13.9 Servizos de reparación e mantemento doutros produtos de caucho (agás pneumáticos)
25.13.90
Servizos de reparación e mantemento doutros produtos de caucho (agás
pneumáticos)
25.13.99
Servizos industriais para outros produtos de caucho
25.2
Produtos de materiais plásticos
25.21
Pranchas, follas, tubos e perfís de materiais plásticos
25.21.1 Monofilamento de dimensións superiores a 1 mm, varas, bastóns e perfís de materiais
plásticos
25.21.10
Monofilamento de dimensións superiores a 1 mm, varas, bastóns e perfís de
materiais plásticos
25.21.2 Tubos, canos e mangueiras, e os seus accesorios, de materiais plásticos
25.21.21
Tripas artificiais de proteínas endurecidas ou de materiais celulósicos; tubos,
canos e mangueiras ríxidos de materiais plásticos
25.21.22
Outros tubos, canos, mangueiras e accesorios, de materiais plásticos
25.21.3 Pranchas, follas, películas, fitas e tiras de materiais plásticos non apoiados ou
combinados de xeito análogo con outros materiais
25.21.30
Pranchas, follas, películas, fitas e tiras de materiais plásticos, non apoiados ou
combinados de xeito análogo con outros materiais
25.21.4 Outras pranchas, follas, películas, fitas e tiras de materiais plásticos
25.21.41
Outras pranchas, follas, películas, fitas e tiras de materiais plásticos, celulares
25.21.42
Outras pranchas, follas, películas, fitas e tiras de materiais plásticos, non
celulares
25.21.9
Servizos de instalación, preparación e mantemento de tubos, canos e
mangueiras de materiais plásticos, incluídos os servizos de instalación de
sistemas de canalizacións en plantas industriais
25.21.91
Servizos de instalación de tubos, canos e mangueiras de materiais plásticos,
incluídos os servizos de instalación de sistemas de canalizacións en plantas
industriais
25.21.92
Servizos de reparación e mantemento de tubos, canos e mangueiras de
materiais plásticos e de sistemas de canalizacións de materiais plásticos en
plantas industriais
25.21.99
Servizos industriais para pranchas, follas, tubos e perfís de materiais plásticos
25.22
Artigos de materiais plásticos para o envasado
25.22.1 Artigos de materiais plásticos para o envasado
25.22.11
Sacos e bolsas (incluídos conos) de polímeros de etileno
25.22.12
Sacos e bolsas (incluídos conos) doutros materiais plásticos (agás etileno)
25.22.13
Caixas, estoxos, gaiolas e artigos análogos de materiais plásticos
25.22.14
Bombonas, botellas, frascos e artigos análogos de materiais plásticos
25.22.15
Outros artigos de materiais plásticos para o envasado
25.22.9 Servizos industriais para artigos de materiais plásticos para o envasado
25.22.99
Servizos industriais para artigos de materiais plásticos para o envasado
25.23
Artigos de materiais plásticos para a construción
25.23.1 Artigos de materiais plásticos para a construción (agás construcións prefabricadas)
25.23.11
Revestimentos de materiais plásticos para chans, paredes ou teitos, en rolos
ou en baldosas
25.23.12
Bañeiras, lavabos, inodoros, tapas de inodoros, cisternas e aparatos sanitarios
similares de materiais plásticos
25.23.13
Depósitos, cisternas, cubas, recipientes análogos de materiais plásticos, con
capacidade superior a 300 litrositros
25.23.14
Portas, ventás e marcos e limiares para portas; contras, persianas e artigos
análogos e as súas partes, de materiais plásticos
25.23.15
Outros artigos de materiais plásticos para a construción n.c.o.p.
25.23.2 Construcións prefabricadas de materiais plásticos
25.23.20
Construcións prefabricadas de materiais plásticos
25.23.9
Traballos de instalación (montaxe) de artigos de produción propia para a
construción e deconstrución prefabricada, de materiais plásticos

25.23.90

Traballos de instalación (montaxe) de artigos de produción propia para a
construción e deconstrución prefabricada, de materiais plásticos
25.23.99
Servizos industriais para artigos de materiais plásticos para a construción
25.24
Outros produtos de materiais plásticos
25.24.1 Pezas e complementos de vestir (incluídas luvas) de materiais plásticos
25.24.10
Pezas e complementos de vestir (incluídas luvas) de materiais plásticos
25.24.2 Outros produtos de materiais plásticos n.c.o.p.
25.24.21
Pranchas, follas, películas, fitas, tiras e outras formas planas, autoadhesivas,
de materiais plásticos, en rolos dunha anchura non superior a 20 cm
25.24.22
Pranchas, follas, películas, fitas, tiras e outras formas planas, autoadhesivas,
de materiais plásticos, en rolos dunha anchura superior a 20 cm
25.24.23
Servizos de mesa, utensilios de cociña e outros artigos de uso doméstico e de
toucador, de materiais plásticos
25.24.24
Partes n.c.o.p. de materiais plásticos para lámpadas e accesorios de
iluminación, rótulos iluminados e similares
25.24.25
Cascos de seguridade; sombreiros e outros artigos de tocado, de caucho ou
materiais plásticos
25.24.26
Pezas illantes de materiais plásticos para máquinas, aparatos ou instalacións
eléctricas
25.24.27
Artigos escolares ou de oficina, de materiais plásticos
25.24.28
Accesorios para mobles, carrozarías ou similares, e outros obxectos de adorno
e similares, de materiais plásticos
25.24.9 Servizos de fabricación de pezas de materiais plásticos
25.24.90
Servizos de fabricación de pezas de materiais plásticos
DI
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26
OUTROS PRODUTOS MINERAIS NON METÁLICOS
26.1
Vidro e produtos de vidro
26.11
Vidro plano
26.11.1 Vidro plano
26.11.11
Vidro coado, laminado, estirado ou soprado, en pranchas, pero sen labrar
doutro modo
26.11.12
Vidro morno e vidro pulido ou pulido, en pranchas, pero non labrado doutro
modo
26.11.9 Servizos industriais para vidro plano
26.11.99
Servizos industriais para vidro plano
26.12
Vidro plano labrado e preparado
26.12.1 Vidro plano labrado e preparado
26.12.11
Vidro en follas, curvado, labrado nos bordos, tallado, tradeado, esmaltado ou
labrado doutro modo, pero sen enmarcar ou montar
26.12.12
Vidro de seguridade
26.12.13
Espellos de vidro; unidades illantes de paredes múltiples de vidro
26.12.9 Servizos de rematado de vidro plano
26.12.90
Servizos de rematado de vidro plano
26.13
Vidro oco
26.13.1 Vidro oco
26.13.11
Botellas, xerros, redomas e outros recipientes de vidro, agás ampolas; tapóns,
tapas e outros peches de vidro
26.13.12
Vasos para beber distintos dos de vitrocerámica
26.13.13
Artigos de vidro do tipo utilizado para servizo de mesa, cociña, toucador,
oficina, decoración de interiores e similares
26.13.14
Ampolas de vidro para termos ou para outros recipientes isotérmicos illados por
baleiro
26.13.9 Servizos de rematado de vidro oco
26.13.91
Servizos de rematado de vasos para beber e outros artigos de vidro do tipo
utilizado para servizo de mesa ou de cociña
26.13.92
Servizos de rematado de recipientes de vidro
26.14
Fibras de vidro
26.14.1 Fibras de vidro
26.14.11
Torzais, mechas e fiados e febras cortadas de fibra de vidro

26.14.12
Gasas, mallas, felpudos, colchóns, pranchas e outros artigos de fibra de vidro,
agás tecidos
26.14.9 Servizos industriais para fibras de vidro
26.14.99
Servizos industriais para fibras de vidro
26.15
Outros tipos de vidro manipulado, mesmo o técnico
26.15.1 Outros tipos de vidro semielaborados
26.15.11
Vidro en masa, en esferas (agás microesferas), varas ou tubos, sen labrar;
desperdicios e escouras de vidro
26.15.12
Lousas, ladrillos, baldosas e outros artigos de vidro prensado ou moldeado;
vidreiras chumbadas e artigos análogos; vidro multicelular ou vidro celular, en
baldosas, placas ou formas análogas
26.15.2 Vidro para usos técnicos e outros vidros
26.15.21
Ampolas abertas de vidro e as súas partes de vidro, para lámpadas eléctricas,
tubos de raios catódicos ou artigos análogos
26.15.22
Vidros para reloxos ou lentes sen labrado óptico; esferas ocas e os seus
segmentos para a fabricación dos devanditos vidros
26.15.23
Artigos de vidro para laboratorio, hixiene e farmacia; ampolas de vidro
26.15.24
Partes de vidro para lámpadas e accesorios de iluminación, sinais iluminados,
rótulos iluminados e similares
26.15.25
Illantes eléctricos de vidro
26.15.26
Artigos de vidro n.c.o.p.
26.15.9
Servizos de instalación, reparación, mantemento e rematado de tubos e canos
de vidro, incluídos os servizos de instalación de sistemas de canalizacións de
vidro en plantas industriais
26.15.91
Servizos de instalación de tubos e canos de vidro, incluídos os servizos de
instalación de sistema de canalizacións de vidro en plantas industriais
26.15.92
Servizos de reparación e mantemento de tubos e canos de vidro e de sistemas
de canalizacións de vidro en plantas industriais
26.15.93
Servizos de rematado doutros tipos de vidro, mesmo o técnico
26.2
Artigos de cerámica non refractaria distintos dos utilizados para a construción;
produtos de cerámica refractaria
26.21
Artigos de cerámica de uso doméstico e ornamental
26.21.1 Artigos de uso doméstico e adorno, de materiais cerámicos
26.21.11
Vaixela e demais artigos de uso doméstico, hixiene ou toucador, de porcelana
ou louza
26.21.12
Vaixelas, utensilios de cociña, outros artigos de uso doméstico e de toucador,
distintos dos de porcelana ou louza
26.21.13
Figuras e demais artigos para adorno, de cerámica
26.21.9 Servizos industriais para artigos de cerámica de uso doméstico e ornamental
26.21.99
Servizos industriais para artigos de cerámica de uso doméstico e ornamental
26.22
Aparatos sanitarios cerámicos
26.22.1 Aparatos sanitarios cerámicos
26.22.10
Aparatos sanitarios cerámicos
26.22.9 Servizos industriais para aparatos sanitarios cerámicos
26.22.99
Servizos industriais para aparatos sanitarios cerámicos
26.23
Illantes e pezas illantes de material cerámico
26.23.1 Illantes e pezas illantes de material cerámico
26.23.10
Illantes e pezas illantes de material cerámico
26.23.9 Servizos de instalación de illantes eléctricos e pezas illantes de material cerámico
26.23.90
Servizos de instalación de illantes eléctricos e pezas illantes de material
cerámico
26.23.99
Servizos industriais para illantes e pezas illantes de material cerámico
26.24
Artigos de materiais cerámicos de uso técnico
26.24.1 Artigos de materiais cerámicos para laboratorio, usos químicos ou outros usos técnicos
26.24.11
Artigos de materiais cerámicos para laboratorio, usos químicos ou outros usos
técnicos, de porcelana ou louza
26.24.12
Artigos doutros materiais cerámicos para laboratorio, usos químicos ou outros
usos técnicos, distintos dos de porcelana ou louza
26.24.9 Servizos industriais para artigos de materiais cerámicos de uso técnico
26.24.99
Servizos industriais para artigos de materiais cerámicos de uso técnico

26.25
Artigos de materiais cerámicos n.c.o.p.
26.25.1 Artigos de materiais cerámicos n.c.o.p.
26.25.11
Ladrillos, bloques, baldosas e outros artigos cerámicos de fariñas ou terras
fósiles silíceas
26.25.12
Outros artigos de materiais cerámicos non estruturais n.c.o.p.
26.25.9 Servizos industriais para artigos de materiais cerámicos n.c.o.p.
26.25.99
Servizos industriais para artigos de materiais cerámicos n.c.o.p.
26.26
Artigos de materiais cerámicos refractarios
26.26.1 Artigos de materiais cerámicos refractarios
26.26.11
Ladrillos, bloques, baldosas e outros artigos cerámicos de fariñas ou terras
fósiles silíceas
26.26.12
Ladrillos, bloques e baldosas refractarios e artigos análogos de cerámica
refractaria para a construción, agás os de fariñas e terras fósiles silíceas
26.26.13
Cementos, morteiros e formigón refractarios e composicións análogas n.c.o.p.
26.26.14
Produtos refractarios sen cocer; outros artigos de materiais cerámicos
refractarios
26.26.9 Servizos industriais para artigos de materiais cerámicos refractarios
26.26.99
Servizos industriais para artigos de materiais cerámicos refractarios
26.3
Azulexos e baldosas de cerámica
26.30
Azulexos e baldosas de cerámica
26.30.1 Azulexos e baldosas de cerámica
26.30.10
Azulexos e baldosas de cerámica
26.30.9 Servizos industriais para azulexos e baldosas de cerámica
26.30.99
Servizos industriais para azulexos e baldosas de cerámica
26.4
Ladrillos, tellas e produtos de terra cocida para a construción
26.40
Ladrillos, tellas e produtos de terra cocida para a construción
26.40.1 Ladrillos, tellas e produtos de terra cocida para a construción
26.40.11
Ladrillos para a construción, bloques para chans, baldosas de apoio ou de
recheo, de materiais cerámicos non refractarios, e similares
26.40.12
Tellas, elementos de cheminea, condutos de fume, ornamentos arquitectónicos
e demais produtos cerámicos de construción
26.40.13
Tubos, empalmes, canos e accesorios de canalizacións, de materiais
cerámicos
26.40.9
Servizos de instalación, reparación e mantemento de tubos, empalmes, canos
e accesorios de canalizacións de materiais cerámicos, incluídos os servizos de
instalación de sistemas de canalizacións en plantas industriais
26.40.91
Servizos de instalación de tubos, empalmes, canos e accesorios de
canalizacións de materiais cerámicos, incluídos os servizos de instalación de
sistemas de canalizacións en plantas industriais
26.40.92
Servizos de reparación e mantemento de tubos, empalmes, canos e accesorios
de canalizacións e de sistemas de canalizacións de materiais cerámicos en
plantas industriais
26.40.99
Servizos industriais para ladrillos, tellas e produtos de terra cocida para a
construción
26.5
Cemento, cal e xeso
26.51
Cemento
26.51.1 Cemento
26.51.11
Clinkers de cemento
26.51.12
Cemento Portland, cemento aluminoso, cemento de escouras e cementos
hidráulicos análogos
26.51.9 Servizos industriais para cemento
26.51.99
Servizos industriais para cemento
26.52
Cal
26.52.1 Cal
26.52.10
Cal
26.52.9 Servizos industriais para cal
26.52.99
Servizos industriais para cal
26.53
Xeso
26.53.1 Xeso
26.53.10
Xeso

26.53.9 Servizos industriais para xeso
26.53.99
Servizos industriais para xeso
26.6
Artigos de formigón, xeso e cemento
26.61
Produtos de formigón para a construción
26.61.1 Produtos de formigón para a construción
26.61.11
Baldosas, lousas de pavimento, ladrillos e artigos análogos de cemento,
formigón ou pedra artificial
26.61.12
Compoñentes estruturais prefabricados para construción ou enxeñaría civil, de
cemento, formigón ou pedra artificial
26.61.13
Tubos de cemento, formigón ou pedra artificial
26.61.2 Construcións prefabricadas de formigón
26.61.20
Construcións prefabricadas de formigón
26.61.9 Servizos industriais para produtos de formigón para a construción
26.61.99
Servizos industriais para produtos de formigón para a construción
26.62
Produtos de xeso para a construción
26.62.1 Produtos de xeso para a construción
26.62.10
Produtos de xeso para a construción
26.62.9 Servizos industriais para produtos de xeso para a construción
26.62.99
Servizos industriais para produtos de xeso para a construción
26.63
Formigón preamasado
26.63.1 Formigón preamasado
26.63.10
Formigón preamasado
26.63.9 Servizos industriais para formigón preamasado
26.63.99
Servizos industriais para formigón preamasado
26.64
Morteiros
26.64.1 Morteiros
26.64.10
Morteiros
26.64.9 Servizos industriais para morteiros
26.64.99
Servizos industriais para morteiros
26.65
Artigos de fibrocemento
26.65.1 Artigos de fribrocemento
26.65.11
Taboleiros, bloques e artigos análogos de fibra vexetal, de palla ou de
desperdicios de madeira aglomerados con aglutinantes minerais
26.65.12
Artigos de asbestocemento, fibrocemento de celulosa ou similares
26.65.9 Servizos industriais para artigos de fibrocemento
26.65.99
Servizos industriais para artigos de fibrocemento
26.66
Outros artigos de xeso, formigón ou cemento
26.66.1 Outros artigos de xeso, formigón ou cemento
26.66.11
Outros artigos de xeso ou compostos baseados en xeso n.c.o.p.
26.66.12
Artigos de cemento, formigón ou pedra artificial n.c.o.p.
26.66.9 Servizos industriais para outros artigos de xeso, formigón ou cemento
26.66.99
Servizos industriais para outros artigos de xeso, formigón ou cemento
26.7
Pedra ornamental e de construción tallada, labrada e acabada e as súas
manufacturas
26.70
Pedra ornamental e de construción tallada, labrada e acabada e as súas
manufacturas
26.70.1 Pedra ornamental e de construción tallada, labrada e acabada e as súas manufacturas
26.70.11
Mármore, travertino e alabastro labrados; grava e po artificialmente coloreados
de mármore, travertino e alabastro
26.70.12
Outros tipos de pedra labrada ornamental ou de construción e as súas
manufacturas; outros tipos de grava e po artificialmente coloreados de pedra
natural; artigos de lousa aglomerada
26.70.13
Servizos de labrado de pedra
26.70.9 Servizos industriais para pedra ornamental e de construción tallada, labrada e acabada
e as súas manufacturas
26.70.99
Servizos industriais para pedra ornamental e de construción tallada, labrada e
acabada e as súas manufacturas
26.8
Outros produtos minerais non metálicos
26.81
Produtos abrasivos
26.81.1 Produtos abrasivos

26.81.11
Moas, pedras de amolar, rodas de amolar e artigos análogos
26.81.12
Abrasivos en po ou en gran, sobre unhcon materia téxtil, de papel ou cartón
26.81.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de moas, pedras de amolar, pedras
para pulir e similares
26.81.90
Servizos de instalación, reparación e mantemento de moas, pedras de amolar,
pedras para pulir e similares
26.81.99
Servizos industriais para produtos abrasivos
26.82
Outros produtos minerais non metálicos n.c.o.p.
26.82.1 Outros produtos minerais non metálicos n.c.o.p.
26.82.11
Fibras traballadas de amianto; mesturas con amianto; artigos das devanditas
mesturas; gornicións e fricción para freos, embragues e similares, sen montar
26.82.12
Artigos de asfalto ou de materiais análogos
26.82.13
Mesturas bituminosas con asfalto natural, betume natural, betume de petróleo,
alcatrán mineral ou brea de alcatrán mineral
26.82.14
Grafito artificial; grafito coloidal ou semicoloidal; preparados con grafito ou
outros carbóns en forma de produtos semimanufacturados
26.82.15
Corindón artificial
26.82.16
Produtos minerais non metálicos n.c.o.p.
26.82.9 Servizos industriais para outros produtos minerais non metálicos n.c.o.p.
26.82.99
Servizos industriais para outros produtos minerais non metálicos n.c.o.p.
DJ
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PRODUTOS DE METALURXIA
27.1
Produtos básicos de ferro e aceiro e ferroaliaxes
27.10
Produtos básicos de ferro e aceiro e ferroaliaxes
27.10.1 Produtos básicos de ferro e aceiro; escoura, bateduras e escouras ferrosas
27.10.11
Arrabio e fundición especular en lingotes, bloques ou outras formas primarias;
produtos ferrosos obtidos por redución directa de mineral de ferro e outros
produtos de ferro esponxoso
27.10.12
Granalla e po de arrabio, fundición especular, ferro ou aceiro
27.10.13
Escoura, bateduras, escouras ferrosas
27.10.2 Ferroaliaxes
27.10.20
Ferroaliaxes
27.10.3 Lingotes, outras formas primarias e produtos semielaborados
27.10.31
Lingotes, outras formas primarias e produtos semielaborados, de aceiro non
aliado
27.10.32
Lingotes, outras formas primarias e produtos semielaborados, de aceiro
inoxidable
27.10.33
Lingotes e outras formas primarias e produtos semielaborados, de aliaxe
distinta do aceiro inoxidable
27.10.4 Produtos de aceiro inoxidable
27.10.41
Produtos planos distintos dos produtos laminados en frío dunha anchura
inferior a 600 mm, de aceiro inoxidable
27.10.42
Varas de arame laminadas en quente en bobinas, de aceiro inoxidable
27.10.43
Barras e perfís laminados en quente e forxados, de aceiro inoxidable
27.10.5 Produtos planos e longos laminados en quente de aceiro rápido
27.10.50
Produtos planos e longos laminados en quente de aceiro rápido
27.10.6 Produtos planos laminados en quente (doutros tipos de aceiro distintos do inoxidable e
do aceiro rápido)
27.10.60
Produtos planos laminados en quente (doutros tipos de aceiro distintos do
inoxidable e do aceiro rápido)
27.10.7 Produtos planos laminados en frío e recubertos, doutros tipos de aceiro distinto do
inoxidable e do aceiro rápido
27.10.71
Produtos planos laminados en frío dunha anchura igual ou superior a 600 mm,
doutros tipos de aceiro distinto do inoxidable e do aceiro rápido
27.10.72
Produtos planos recubertos dunha anchura igual ou superior a 600 mm,
doutros tipos de aceiro distinto do inoxidable e do aceiro rápido
27.10.8 Varas e barras laminadas en quente
27.10.81
Varas de arame laminadas en quente de aceiro non aliado
27.10.82
Varas de arame laminadas en quente de aceiro de aliaxe distinto do inoxidable
e do aceiro rápido

27.10.83
Barras laminadas en quente doutros tipos de aceiro distinto do inoxidable e do
aceiro rápido
27.10.9 Perfís pesados; tablestaca, perfís soldados e material ferroviario, de aceiro
27.10.91
Perfís pesados
27.10.92
Tablestaca, perfís soldados e material ferroviario, de aceiro
27.10.99
Servizos industriais para produtos básicos de ferro e aceiro e ferroaliaxes
27.2
Tubos
27.21
Tubos de ferro
27.21.1 Tubos, canos e perfís ocos, de ferro de fundición
27.21.10
Tubos, canos e perfís ocos, de ferro de fundición
27.21.2 Accesorios fundidos para tubos de ferro
27.21.20
Accesorios fundidos para tubos de ferro
27.21.9 Servizos industriais para tubos de ferro
27.21.99
Servizos industriais para tubos de ferro
27.22
Tubos de aceiro
27.22.1 Tubos, canos e perfís de aceiro
27.22.10
Tubos, canos e perfís de aceiro
27.22.2 Tubos ou accesorios para tubos, de ferro ou aceiro, n.c.o.p.
27.22.20
Tubos ou accesorios para tubos, de ferro ou aceiro, n.c.o.p.
27.22.9 Servizos industriais para tubos de aceiro
27.22.99
Servizos industriais para tubos de aceiro
27.3
Outros produtos de primeira transformación de ferro e aceiro
27.31
Produtos obtidos en frío
27.31.1 Outros tipos de barras e varas de ferro ou aceiro non aliado
27.31.10
Outros tipos de barras e varas de ferro ou aceiro non aliado
27.31.2 Ángulos, perfís e seccións de ferro ou aceiro non aliado; outras barras e varas doutros
tipos de aceiro de aliaxe
27.31.20
Ángulos, perfís e seccións de ferro ou aceiro non aliado; outras barras e varas
doutros tipos de aceiro de aliaxe
27.31.3 Barras, varas, ángulos, perfís e seccións de aceiro inoxidable; ángulos, perfís e
seccións de aceiro de aliaxe
27.31.30
Barras, varas, ángulos, perfís e seccións de aceiro inoxidable; ángulos, perfís e
seccións de aceiro de aliaxe
27.31.9 Servizos industriais para produtos obtidos en frío
27.31.99
Servizos industriais para produtos obtidos en frío
27.32
Láminas estreitas laminadas en frío
27.32.1 Produtos planos de aceiro laminados en frío sen revestir, dunha anchura inferior a 600
mm
27.32.10
Produtos planos de aceiro laminados en frío sen revestir, dunha anchura
inferior a 600 mm
27.32.2 Produtos planos de aceiro laminados en frío, chapados, revestidos ou recubertos,
dunha anchura inferior a 600 mm
27.32.20
Produtos planos de aceiro laminados en frío, chapados, revestidos ou
recubertos, dunha anchura inferior a 600 mm
27.32.9 Servizos industriais para láminas estreitas laminadas en frío
27.32.99
Servizos industriais para láminas estreitas laminadas en frío
27.33
Produtos de ferro, aceiro non aliado ou aceiro inoxidable moldeados en frío ou
pregados
27.33.1 Produtos de ferro, aceiro non aliado ou aceiro inoxidable moldeados en frío ou
pregados
27.33.11
Ángulos, perfís e seccións de ferro ou aceiro non aliado
27.33.12
Ángulos, perfís e seccións de aceiro inoxidable
27.33.9 Servizos industriais para produtos de ferro, aceiro non aliado ou aceiro inoxidable
moldeados en frío ou pregados
27.33.99
Servizos industriais para produtos de ferro, aceiro non aliado ou aceiro
inoxidable moldeados en frío ou pregados
27.34
Arame
27.34.1 Arame
27.34.11
Arame de ferro ou de aceiro sen aliar
27.34.12
Arame de aceiro inoxidable ou doutros tipos de aceiro de aliaxe

27.34.9 Servizos industriais para arame
27.34.99
Servizos industriais para arame
27.4
Metais preciosos e outros metais non férreos
27.41
Metais preciosos
27.41.1 Prata sen labrar, semilabrada ou en po
27.41.10
Prata sen labrar, semilabrada ou en po
27.41.2 Ouro en bruto, semilabrado ou en po
27.41.20
Ouro en bruto, semilabrado ou en po
27.41.3 Platino sen labrar, semilabrado ou en po
27.41.30
Platino sen labrar, semilabrado ou en po
27.41.4 Metais comúns ou prata revestidos con ouro, sen outra elaboración que semilabrados
27.41.40
Metais comúns ou prata revestidos con ouro, sen outra elaboración que
semilabrados
27.41.5 Metais comúns revestidos con prata e metais comúns, prata ou ouro revestidos con
platino, sen outra elaboración que semilabrados
27.41.50
Metais comúns revestidos con prata e metais comúns, prata ou ouro revestidos
con platino, sen outra elaboración que semilabrados
27.41.6 Escouras e limaduras de metais preciosos
27.41.61
Escouras e limaduras de ouro ou de metais chapados de ouro
27.41.62
Escouras e limaduras de platino e doutros metais preciosos
27.41.9 Servizos industriais para metais preciosos
27.41.99
Servizos industriais para metais preciosos
27.42
Aluminio e os seus produtos primarios
27.42.1 Aluminio en bruto; alumina
27.42.11
Aluminio en bruto
27.42.12
Óxido de aluminio (agás corindón artificial)
27.42.2 Produtos semielaborados de aluminio ou aliaxes de aluminio
27.42.21
Po e partículas de aluminio
27.42.22
Barras, varas e perfís de aluminio
27.42.23
Arame de aluminio
27.42.24
Chapas, pranchas e tiras de aluminio dun espesor superior a 0,2 mm
27.42.25
Follas delgadas de aluminio dun espesor non superior a 0,2 mm
27.42.26
Tubos, canos e accesorios para tubos e canos de aluminio
27.42.3 Escouras e desperdicios de aluminio; cinza e residuos que conteñan principalmente
aluminio
27.42.31
Cinza e residuos que conteñan principalmente aluminio
27.42.32
Escouras e desperdicios de aluminio
27.42.9 Servizos industriais para aluminio e os seus produtos primarios
27.42.99
Servizos industriais para aluminio e os seus produtos primarios
27.43
Chumbo, cinc e estaño e os seus produtos primarios
27.43.1 Chumbo, cinc e estaño en bruto
27.43.11
Chumbo en bruto
27.43.12
Cinc en bruto
27.43.13
Estaño en bruto
27.43.2 Produtos semielaborados de chumbo, cinc e estaño ou as súas aliaxes
27.43.21
Barras, varas, perfís e arame, de chumbo
27.43.22
Pranchas, follas, tiras e follas delgadas de chumbo; po e partículas de chumbo
27.43.23
Tubos, canos e accesorios para tubos e canos, de chumbo
27.43.24
Po azul, po e partículas de cinc
27.43.25
Barras, varas, perfís e arame de cinc; pranchas, follas, tiras e follas delgadas
de cinc
27.43.26
Tubos, canos e accesorios para tubos e canos, de cinc
27.43.27
Barras, varas, perfís e arame, de estaño
27.43.28
Pranchas, follas, tiras e follas delgadas de estaño
27.43.29
Tubos, canos e accesorios para tubos ou canos, de estaño
27.43.3 Escouras e desperdicios de chumbo, cinc e estaño; cinza e residuos que conteñan
principalmente cinc ou chumbo
27.43.31
Cinza e residuos que conteñan principalmente cinc ou chumbo
27.43.32
Escouras e desperdicios de chumbo, cinc e estaño
27.43.9 Servizos industriais para chumbo, cinc e estaño e os seus produtos primarios

27.43.99
Servizos industriais para chumbo, cinc e estaño e os seus produtos primarios
27.44
Cobre e os seus produtos primarios
27.44.1 Cobre en bruto; matas de cobre; cobre de cementación
27.44.11
Matas de cobre; cobre de cementación
27.44.12
Cobre sen refinar; ánodos de cobre para a refinación electrolítica
27.44.13
Cobre refinado e aliaxes de cobre sen labrar; cuproaliaxes normalizadas
27.44.2 Produtos semielaborados de cobre ou aliaxes de cobre
27.44.21
Po e partículas de cobre
27.44.22
Barras, varas e perfís de cobre
27.44.23
Arame de cobre
27.44.24
Pranchas, follas e tiras de cobre dun espesor superior a 0,15 mm
27.44.25
Fío delgado de cobre dun espesor igual ou inferior a 0,15 mm
27.44.26
Tubos, canos e accesorios para tubos ou canos, de cobre
27.44.3 Escouras e desperdicios de cobre; cinza e residuos que conteñan principalmente cobre
27.44.31
Cinza e residuos que conteñan principalmente cobre
27.44.32
Escouras e desperdicios de cobre
27.44.9 Servizos industriais para cobre e os seus produtos primarios
27.44.99
Servizos industriais para cobre e os seus produtos primarios
27.45
Outros metais non férreos n.c.o.p. e os seus produtos primarios
27.45.1 Níquel en bruto; produtos intermedios da metalurxia do níquel
27.45.11
Matas de níquel, produtos sinterizados de óxidos de níquel e outros produtos
intermedios da metalurxia de níquel
27.45.12
Níquel en bruto
27.45.2 Produtos semielaborados de níquel ou aliaxes de níquel
27.45.21
Po e partículas, de níquel
27.45.22
Barras, varas, perfís e arame de níquel
27.45.23
Pranchas, follas, tiras e follas delgadas de níquel
27.45.24
Tubos, canos e accesorios para tubos ou canos, de níquel
27.45.3 Outros metais non férreos e os seus artigos; aliaxes metalocerámicas; cinza e residuos
que conteñan metais ou compostos metálicos
27.45.30
Outros metais non férreos e os seus artigos; aliaxes metalocerámicas; cinza e
residuos que conteñan metais ou compostos metálicos
27.45.4 Escouras e desperdicios de níquel; cinza e residuos que conteñan outros compostos
metálicos
27.45.41
Cinza e residuos que conteñan principalmente vanadio ou outros metais ou
compostos metálicos
27.45.42
Escouras e desperdicios de níquel
27.45.9 Servizos industriais para outros metais non férreos n.c.o.p. e os seus produtos
primarios
27.45.99
Servizos industriais para outros metais non férreos n.c.o.p. e os seus produtos
primarios
27.5
Servizos de fundición
27.51
Servizos de fundición de ferro
27.51.1 Servizos de fundición de ferro
27.51.11
Servizos de fundición de ferro maleable
27.51.12
Servizos de fundición de ferro esferoidal
27.51.13
Servizos de fundición de ferro gris
27.52
Servizos de fundición de aceiro
27.52.1 Servizos de fundición de aceiro
27.52.10
Servizos de fundición de aceiro
27.53
Servizos de fundición de metais lixeiros
27.53.1 Servizos de fundición de metais lixeiros
27.53.10
Servizos de fundición de metais lixeiros
27.54
Servizos de fundición doutros metais non férreos
27.54.1 Servizos de fundición doutros metais non férreos
27.54.10
Servizos de fundición doutros metais non férreos
28
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28.1
Produtos metálicos para a construción
28.11
Estruturas metálicas e partes de estruturas
28.11.1 Construcións prefabricadas de metal

28.11.10
Construcións prefabricadas de metal
28.11.2 Produtos metálicos estruturais e as súas partes
28.11.21
Pontes e seccións de pontes de ferro ou aceiro
28.11.22
Torres e castelos de ferro ou aceiro
28.11.23
Outras estruturas e partes de estruturas, pranchas, varas, ángulos, perfís, etc.
de ferro, aceiro ou aluminio
28.11.9
Traballos de instalación (montaxe) de estruturas metálicas de produción propia,
servizos de reparación e mantemento de estruturas metálicas
28.11.91
Traballos de instalación (montaxe) de estruturas metálicas de produción propia
28.11.92
Servizos de reparación e mantemento de estruturas metálicas
28.11.99
Servizos industriais para estruturas metálicas e partes de estruturas
28.12
Carpintaría metálica
28.12.1 Portas, ventás e os seus marcos e limiar para portas, de metal
28.12.10
Portas, ventás e os seus marcos e limiar para portas, de metal
28.12.9 Traballos de instalación (montaxe) de carpintaría metálica de produción propia
28.12.90
Traballos de instalación (montaxe) de carpintaría metálica de produción propia
28.12.99
Servizos industriais para carpintaría metálica
28.2
Depósitos, cisternas e recipientes de metal; radiadores e caldeiras para
calefacción central
28.21
Cisternas e grandes depósitos e colectores de metal
28.21.1 Depósitos, cisternas e recipientes de metal
28.21.11
Cisternas, depósitos, cubos e recipientes análogos de metal, de capacidade
superior a 300 litros
28.21.12
Recipientes para gases comprimidos ou licuados, de metal
28.21.9
Servizos de instalación, reparación e mantemento de depósitos, cisternas e
recipientes de metal distintos dos destinados á calefacción de edificios
28.21.91
Servizos de instalación de depósitos, cisternas e recipientes de metal distintos
dos destinados á calefacción de edificios
28.21.92
Servizos de reparación e mantemento de depósitos, cisternas e recipientes de
metal distintos dos destinados á calefacción de edificios
28.21.99
Servizos industriais para cisternas e grandes depósitos e colectores de metal
28.22
Radiadores e caldeiras para calefacción central
28.22.1 Radiadores e caldeiras
28.22.11
Radiadores para calefacción central que non funcionen con enerxía eléctrica,
de ferro ou aceiro
28.22.12
Caldeiras para calefacción central
28.22.13
Partes de caldeira para calefacción central
28.22.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de caldeiras para calefacción central
28.22.91
Servizos de instalación de caldeiras para calefacción central
28.22.92
Servizos de reparación e mantemento de caldeiras para calefacción central
28.22.99
Servizos industriais para radiadores e caldeiras para calefacción central
28.3
Xeradores de vapor
28.30
Xeradores de vapor
28.30.1 Caldeiras xeradoras de vapor de auga e as súas partes
28.30.11
Caldeiras xeradoras de vapor de auga ou vapores doutras clases; caldeiras de
auga sobrequecida
28.30.12
Aparatos auxiliares para caldeiras; condensadores para máquinas de vapor
28.30.13
Partes de caldeiras xeradoras de vapor de auga
28.30.2 Reactores nucleares e as súas partes
28.30.21
Reactores nucleares
28.30.22
Partes de reactores nucleares
28.30.9
Servizos de instalación, reparación e mantemento de caldeiras xeradoras de
vapor de auga, agás caldeiras de auga quente para calefacción central,
incluídos os servizos de instalación de sistemas de canalizacións metálicas en
plantas industriais
28.30.91
Servizos de instalación de caldeiras xeradoras de vapor de auga, agás
caldeiras de auga quente para calefacción central, incluídos os servizos de
instalación de sistemas de canalizacións metálicas en plantas industriais

28.30.92

Servizos de reparación e mantemento de caldeiras xeradoras de vapor de
auga, agás caldeiras de auga quente para calefacción central e de sistemas de
canalizacións metálicas en plantas industriais
Servizos industriais para xeradores de vapor
Servizos de forxa, estampación e embutición de metais; produtos de

28.30.99
28.4
pulvimetalurxia
28.40
Servizos de forxa, estampación e embutición de metais; produtos de
pulvimetalurxia
28.40.1 Servizos de forxa, prensado e estampación de metal
28.40.11
Servizos de forxa de metal
28.40.12
Servizos de estampación de metais
28.40.13
Outros servizos de formación de metais
28.40.2 Pulvimetalurxia
28.40.20
Pulvimetalurxia
28.5
Servizos de tratamento e revestimento de metais; servizos de enxeñaría
mecánica xeral
28.51
Servizos de tratamento e revestimento de metais
28.51.1 Servizos de revestimento de metais
28.51.11
Servizos de revestimento metálico
28.51.12
Servizos de revestimento non metálico
28.51.2 Outros servizos de tratamento de metais
28.51.21
Servizo de tratamento de metais en quente (distinto do revestimento metálico)
28.51.22
Outros servizos de tratamento de superficies de metais
28.52
Servizos de enxeñaría mecánica xeral
28.52.1 Torneado de pezas metálicas
28.52.10
Torneado de pezas metálicas
28.52.2 Outros servizos de enxeñaría mecánica xeral
28.52.20
Outros servizos de enxeñaría mecánica xeral
28.6
Artigos de coitelaría e cubertaría, ferramentas e ferraxaría
28.61
Artigos de coitelaría e cubertaría
28.61.1 Cubertaría
28.61.11
Coitelos (agás para máquinas) e tesoiras e as súas follas
28.61.12
Navallas e máquinas de afeitar e follas de afeitar (incluídos aros
semiestampados para a fabricación de follas)
28.61.13
Outros artigos de coitelaría; xogos ou instrumentos de manicuro e pedicuro
28.61.14
Culleres, garfos, culleróns, espumadeiras, pas para tortas, coitelos de peixe ou
de manteiga, pinzas para azucre e artigos similares
28.61.9 Servizos industriais para artigos de coitelaría e cubertaría
28.61.99
Servizos industriais para artigos de coitelaría e cubertaría
28.62
Ferramentas e útiles intercambiables para máquinas ferramenta
28.62.1 Ferramentas de man do tipo utilizado na agricultura, a horticultura ou a silvicultura
28.62.10
Ferramentas de man do tipo utilizado na agricultura, a horticultura ou a
silvicultura
28.62.2 Serras de man; follas para serras de todas clases
28.62.20
Serras de man; follas para serras de todas clases
28.62.3 Outras ferramentas de man
28.62.30
Outras ferramentas de man
28.62.4 Útiles intercambiables para ferramentas de man, accionadas mecanicamente ou non,
ou para máquinas ferramenta
28.62.40
Útiles intercambiables para ferramentas de man, accionadas mecanicamente
ou non, ou para máquinas ferramenta
28.62.5 Outras ferramentas
28.62.50
Outras ferramentas
28.62.9 Servizos de reparación e mantemento de ferramentas
28.62.90
Servizos de reparación e mantemento de ferramentas
28.62.99
Servizos industriais para ferramentas
28.63
Fechos e ferraxes
28.63.1 Cadeados e fechos, peches e armazóns con peche; chaves e as súas partes, bisagras
de metais comúns

28.63.11
Cadeados, fechos utilizados para vehículos de motor e fechos utilizados para
mobles, de metais comúns
28.63.12
Outros fechos de metais comúns
28.63.13
Peches e armazóns con peches, con fechos incorporados; partes; chaves
presentadas por separado
28.63.14
Bisagras, monturas-peche, accesorios e artigos análogos, indicados para
vehículos de motor, portas, ventás, mobles e similares, de metais comúns
28.63.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de fechos e sistemas complexos de
peche
28.63.90
Servizos de instalación, reparación e mantemento de fechos e sistemas
complexos de peche
28.63.99
Servizos industriais para fechos e ferraxes
28.7
Outros produtos metálicos, agás mobles
28.71
Bidóns e toneis de ferro ou aceiro
28.71.1 Cisternas, barrís, bidóns, latas, caixas e recipientes análogos, para calquera contido
(agás gas), de ferro ou aceiro
28.71.11
Cisternas, barrís, bidóns, latas, caixas e recipientes análogos, para calquera
contido (agás gas), de ferro ou aceiro con capacidade non inferior a 50 litros e
non superior a 300 litros
28.71.12
Cisternas, barrís, bidóns, latas, caixas e recipientes análogos, para calquera
contido (agás gas), de ferro ou aceiro, con capacidade inferior a 50 litros
28.71.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de caixas de ferro ou aceiro cunha
capacidade non superior a 300 litros
28.71.90
Servizos de instalación, reparación e mantemento de caixas de ferro ou aceiro
cunha capacidade non superior a 300 litros
28.71.99
Servizos industriais para bidóns e toneis de ferro ou de aceiro
28.72
Envases e embalaxes lixeiras, de metal
28.72.1 Envases e embalaxes lixeiras, de metal
28.72.11
Botes e latas de ferro ou aceiro dunha capacidade inferior a 50 litros
28.72.12
Barrís, bidóns, latas, caixas e recipientes análogos de aluminio, para calquera
contido (agás gas), de capacidade igual ou inferior a 300 litros
28.72.13
Tapóns de coroa e outros tapóns, tapas e cubertas de metais comúns
28.72.9 Servizos industriais para envases e embalaxes lixeiras, de metal
28.72.99
Servizos industriais para envases e embalaxes lixeiras, de metal
28.73
Produtos de arame
28.73.1 Produtos de arame
28.73.11
Arame retorcido, cables, trenzas, eslingas e artigos análogos de ferro ou
aceiro, sen illamento eléctrico
28.73.12
Arame de puga, de ferro ou aceiro; arame retorcido, cables, trenzas e artigos
análogos de cobre ou aluminio sen illamento eléctrico
28.73.13
Tea metálica, enreixados, reixas e cercas de aceiro, ferro ou cobre; produtos
de metal despregado, de ferro, aceiro ou cobre
28.73.14
Puntas, cravos, chatolas, grampas e artigos análogos
28.73.15
Arame, varas, tubos, placas, eléctrodos, con revestimento ou con alma de
material fundente
28.73.16
Agullas de coser, agullas de tecer e artigos análogos de uso manual
28.73.9 Servizos industriais para produtos de arame
28.73.99
Servizos industriais para produtos de arame
28.74
Elementos de suxeición, produtos mecánicos para aparafusar, cadeas resortes
28.74.1 Elementos de suxeición, produtos metálicos para aparafusar
28.74.11
Elementos roscados de suxeición de ferro ou aceiro n.c.o.p.
28.74.12
Elementos de suxeición sen roscar, de ferro ou aceiro n.c.o.p.
28.74.13
Elementos de suxeición de cobre, roscados e sen roscar
28.74.14
Resorte e follas para resorte, de ferro ou aceiro; resorte de cobre
28.74.2 Cadeas (agás cadeas de elos articulados) e as súas partes
28.74.20
Cadeas (agás cadeas de elos articulados) e as súas partes
28.74.9 Servizos industriais para elementos de suxeición, produtos mecánicos para aparafusar,
cadeas e resortes
28.74.99
Servizos industriais para elementos de suxeición, produtos mecánicos para
aparafusar, cadeas e resortes

28.75
Outros produtos metálicos elaborados n.c.o.p.
28.75.1 Artigos metálicos para baño e cociña
28.75.11
Vertedoiros, lavabos, bañeiras e outros artigos sanitarios e as súas partes, de
ferro, aceiro, cobre ou aluminio
28.75.12
Artigos de mesa, cociña ou de uso doméstico e as súas partes, de ferro, aceiro,
cobre ou aluminio
28.75.2 Outros artigos metálicos (agás espadas, sabres, baionetas e armas análogas)
28.75.21
Caixas fortes blindadas ou reforzadas, cofres de caudais e portas de metais
comúns
28.75.22
Material menor de oficina ou escritorio de metais comúns
28.75.23
Mecanismos para encadernación de follas intercambiables ou para
clasificadores, clips para cartas e artigos de oficina análogos e grampas en
tiras, de metais comúns
28.75.24
Figuras e outros obxectos de adorno, marcos para fotografías, cadros ou
similares e espellos de metais comúns
28.75.25
Corchetes, fibelas ou similares de metais comúns
28.75.26
Hélices para buques e as súas partes
28.75.27
Outros artigos de metais comúns n.c.o.p.
28.75.3 Espadas, sabres, baionetas, lanzas e armas análogas e as súas partes
28.75.30
Espadas, sabres, baionetas, lanzas e armas análogas e as súas partes
28.75.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento doutros produtos metálicos n.c.o.p.
28.75.90
Servizos de instalación, reparación e mantemento doutros produtos metálicos
n.c.o.p.
28.75.99
Servizos industriais para outros produtos metálicos elaborados n.c.o.p.
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29
MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO
29.1
Máquinas, equipo e material mecánico
29.11
Motores e turbinas (agás motores de avións, vehículos de motor e
motocicletas)
29.11.1 Motores
29.11.11
Motores foraborda para a propulsión de barcos
29.11.12
Motores de acendido por faísca para a propulsión de barcos; outros motores
29.11.13
Outros motores de émbolo de explosión e arranque por compresión
29.11.2 Turbinas
29.11.21
Turbinas de vapor de auga e outras turbinas de vapor
29.11.22
Turbinas e moas hidráulicas
29.11.23
Turbinas de gas, agás turborreactores e turbohélices
29.11.3 Partes de turbinas
29.11.31
Partes de turbinas de vapor de auga ou outros tipos de vapor
29.11.32
Partes de turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas, incluídos os reguladores
29.11.33
Partes de turbinas de gas (agás turborreactores e turbohélices)
29.11.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de motores e turbinas (agás motores
de avións, vehículos de motor e motocicletas)
29.11.91
Servizos de instalación de motores e turbinas (agás motores de avións,
vehículos de motor e motocicletas)
29.11.92
Servizos de reparación e mantemento de motores e turbinas (agás motores de
avións, vehículos de motor e motocicletas)
29.11.99
Servizos industriais para motores e turbinas (agás motores de avións,
vehículos de motor e motocicletas)
29.12
Bombas e compresores
29.12.1 Máquinas e motores de forza hidráulica ou de potencia pneumática
29.12.11
Máquinas e motores de forza hidráulica e acción lineal e máquinas e motores
de potencia pneumática e acción lineal (cilindros)
29.12.12
Outras máquinas e motores de forza hidráulica ou de potencia pneumática
29.12.2 Bombas para líquidos; elevadores de líquidos
29.12.21
Bombas para carburante, lubricantes, refrixerante e formigón
29.12.22
Outras bombas volumétricas alternativas para líquidos
29.12.23
Outras bombas volumétricas rotativas para líquidos
29.12.24
Outras bombas centrífugas para líquidos; outras bombas; elevadores de
líquidos

29.12.3 Bombas de aire ou de baleiro; compresores de aire ou outros gases
29.12.31
Bombas de baleiro
29.12.32
Bombas de aire, de man ou de pedal
29.12.33
Compresores para equipos frigoríficos
29.12.34
Compresores de aire montados en bastidores remolcables con rodas
29.12.35
Turbocompresores
29.12.36
Compresores volumétricos alternativos
29.12.37
Compresores volumétricos rotativos, dun eixe ou máis
29.12.38
Compresores para avións civís e outros tipos de compresores
29.12.4 Partes de bombas, compresores e máquinas e motores de forza hidráulica e de
potencia pneumática
29.12.41
Partes de máquinas e motores de forza hidráulica e de potencia pneumática
29.12.42
Partes de bombas; partes de elevadores de líquidos
29.12.43
Partes de bombas de aire ou de baleiro, compresores de aire ou gas
ventiladores, campás
29.12.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de bombas e compresores
29.12.91
Servizos de instalación de bombas e compresores
29.12.92
Servizos de reparación e mantemento de bombas e compresores
29.12.99
Servizos industriais para bombas e compresores
29.13
Billas e válvulas
29.13.1 Billas, chaves, válvulas e accesorios análogos para canalizacións, caldeiras, depósitos,
cubas e recipientes análogos
29.13.11
Válvulas redutoras de presión, control, retención e seguridade
29.13.12
Billas, chaves, válvulas para vertedoiros, lavabos, bidés, cisternas, bañeiras e
instalacións análogas; válvulas de radiadores de calefacción central
29.13.13
Válvulas de regulación, válvulas de paso directo, válvulas de asento e outros
tipos de válvulas
29.13.2 Partes de billas e válvulas e artigos análogos
29.13.20
Partes de billas e válvulas e artigos análogos
29.13.9
Servizos de instalación, reparación e mantemento de billas, chaves, válvulas e
accesorios análogos para canalizacións, caldeiras, depósitos, cubas e
recipientes análogos de metal
29.13.91
Servizos de instalación de billas, chaves, válvulas e accesorios análogos para
canalizacións, caldeiras, depósitos, cubas e recipientes análogos de metal
29.13.92
Servizos de reparación e mantemento de billas, chaves, válvulas e accesorios
análogos para canalizacións, caldeiras, depósitos, cubas e recipientes
análogos de metal
29.13.99
Servizos industriais para billas e válvulas
29.14
Chumaceiras, engrenaxes e órganos mecánicos de transmisión
29.14.1 Rodamentos de bólas ou de rolos
29.14.10
Rodamentos de bólas ou de rolos
29.14.2 Outros rodamentos, engrenaxes, rodas de fricción e elementos de transmisión
29.14.21
Cadeas de elos articulados de ferro ou aceiro
29.14.22
Árbores de transmisión (incluídos os de levas e os cegoñais) e manivelas
29.14.23
Caixas de chumaceiras e chumaceiras
29.14.24
Engrenaxes e rodas de fricción; fusos fileteados de bólas ou rolos; redutores,
multiplicadores e variadores de velocidade
29.14.25
Volantes e poleas (incluídos os motóns)
29.14.26
Embragues e órganos de axuste (incluídas as xuntas de articulación)
29.14.3 Partes de rodamentos, engrenaxes e elementos de transmisión
29.14.31
Bólas, rolos e agullas; partes de rodamentos de bólas ou rolos
29.14.32
Partes de cadeas de elos articulados de ferro ou aceiro
29.14.33
Partes de rodamentos e de elementos de transmisión n.c.o.p.
29.14.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de chumaceiras, engrenaxes e
órganos mecánicos de transmisión
29.14.90
Servizos de instalación, reparación e mantemento de chumaceiras, engrenaxes
e órganos mecánicos de transmisión
29.14.99
Servizos industriais para chumaceiras, engrenaxes e órganos mecánicos de
transmisión
29.2
Outra maquinaria, equipo e material mecánico de uso xeral

29.21
Fornos e queimadores para a alimentación
29.21.1 Fornos e queimadores para a alimentación e as súas partes
29.21.11
Fornos para a alimentación; alimentadores e grellas mecánicos; descargadores
mecánicos de cinzas e aparatos análogos
29.21.12
Fornos non eléctricos industriais ou de laboratorio, incluídos os incineradores
(agás fornos de panadaría)
29.21.13
Fornos eléctricos industriais ou de laboratorio; equipos de quentamento por
indución ou dieléctricos
29.21.14
Partes de queimadores para a alimentación e fornos
29.21.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de fornos e queimadores
29.21.91
Servizos de instalación de fornos e queimadores
29.21.92
Servizos de reparación e mantemento de fornos e queimadores
29.21.99
Servizos industriais para fornos e queimadores
29.22
Equipos de elevación e manipulación
29.22.1 Equipos de elevación e manipulación e as súas partes
29.22.11
Polipasto e elevadores n.c.o.p.
29.22.12
Tornos para os pozos de minas; tornos especialmente proxectados para o
interior das minas; outros tornos; cabrestantes
29.22.13
Gatos; elevadores do tipo dos usados para levantar vehículos
29.22.14
Grúas de brazo móbil; grúas; bastidores elevadores móbiles, camións de
pórtico alto e camións de faena provistos de grúas
29.22.15
Carretas amoreadoras, outros tipos de carretas de elevación; tractores do tipo
utilizado nas plataformas das estacións de ferrocarril
29.22.16
Ascensores, montacargas, escaleiras mecánicas e corredores móbiles
29.22.17
Aparatos elevadores e transportadores de acción continua, pneumáticos e
doutros tipos, para mercadorías
29.22.18
Outras máquinas de elevación, manipulación, carga ou descarga
29.22.19
Partes de equipos de elevación e manipulación
29.22.2 Alcatruces, pas, tenaces e mordazas para grúas, escavadoras e máquinas análogas
29.22.20
Alcatruces, pas, tenaces e mordazas para grúas, escavadoras e máquinas
análogas
29.22.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de equipos de elevación e
manipulación
29.22.91
Servizos de instalación de equipos de elevación e manipulación (agás de
ascensores e escaleiras mecánicas)
29.22.92
Servizos de reparación e mantemento de equipos de elevación e manipulación
29.22.99
Servizos industriais para equipos de elevación e manipulación
29.23
Equipos non domésticos de refrixeración e ventilación
29.23.1 Intercambiadores de calor; equipos de aire acondicionado e refrixeración; aparatos de
filtración
29.23.11
Intercambiadores de calor e aparatos para a licuefacción do aire ou outros
gases
29.23.12
Acondicionadores de aire
29.23.13
Equipos de produción de frío e bombas de calor, agás equipos para uso
doméstico
29.23.14
Maquinaria e aparatos para a filtración ou purificación de gases n.c.o.p.
29.23.2 Ventiladores (agás ventiladores de mesa, pé, ventá, teito ou tellado)
29.23.20
Ventiladores (agás ventiladores de mesa, pé, ventá, teito ou tellado)
29.23.3 Partes de equipos de produción de frío e bombas de calor
29.23.30
Partes de equipos de produción de frío e bombas de calor
29.23.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de equipos non domésticos de
refrixeración e ventilación
29.23.91
Servizos de instalación de equipos non domésticos de refrixeración e
ventilación
29.23.92
Servizos de reparación e mantemento de equipos non domésticos de
refrixeración e ventilación
29.23.99
Servizos industriais para equipos non domésticos de refrixeración e ventilación
29.24
Outra maquinaria de uso xeral n.c.o.p.
29.24.1 Xeradores de gas, aparatos de destilación, filtración ou rectificación

29.24.11
Xeradores de gas pobre ou de gas de auga; xeradores de acetileno e gases
análogos; aparatos de destilación ou rectificación
29.24.12
Maquinaria de filtración ou depuración de líquidos
29.24.13
Filtros de aire, filtros de gasolina e filtros de entrada de aire para motores de
arranque por faísca ou por compresión
29.24.2 Aparatos para limpar botellas, envasar e pesar, aparatos para pulverizar; xuntas con
cobertura metálica
29.24.21
Aparatos para limpar, encher, envasar ou embalar botellas ou outros
recipientes
29.24.22
Balanzas domésticas ou de persoas; básculas de pesada continua sobre
transportadores; básculas de pesada constante e básculas para descargar un
peso determinado
29.24.23
Aparatos e instrumentos para pesar n.c.o.p.
29.24.24
Extintores de incendios, pistolas pulverizadoras, aparatos de chorro de vapor
ou area e aparatos mecánicos análogos (agás de uso agrícola)
29.24.25
Xuntas con cobertura mecánica; xuntas mecánicas de estanquidade
29.24.3 Centrifugadoras, calandras e máquinas para a venda de produtos
29.24.31
Centrifugadoras n.c.o.p.
29.24.32
Calandras ou outras máquinas laminadoras (agás para metal ou vidro)
29.24.33
Máquinas automáticas de venda de produtos
29.24.4 Maquinaria n.c.o.p. para o tratamento de materiais por procesos que entrañan un
cambio de temperatura
29.24.40
Maquinaria n.c.o.p. para o tratamento de materiais por procesos que entrañan
un cambio de temperatura
29.24.5 Partes doutro tipo de maquinaria con fins xerais
29.24.51
Partes de xeradores de gas pobre ou de gas de auga
29.24.52
Partes de centrifugadoras; partes de aparatos para filtrar ou depurar líquidos ou
gases
29.24.53
Partes de calandras ou outras máquinas laminadoras; partes de aparatos para
pulverizar; pesos para aparatos de pesar
29.24.54
Partes de máquinas e aparatos sen conexións eléctricas n.c.o.p.
29.24.6 Lavalouza de tipo industrial
29.24.60
Lavalouza de tipo industrial
29.24.7 Partes de máquinas para lavar vaixelas, encher, pechar, envasar, etiquetar, limpar
botellas, caixas, latas ou outros recipientes similares
29.24.70
Partes de máquinas para lavar vaixelas, encher, pechar, envasar, etiquetar,
limpar botellas, caixas, latas ou outros recipientes similares
29.24.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento doutros tipos de maquinaria con fins
xerais n.c.o.p.
29.24.91
Servizos de instalación doutra maquinaria de uso xeral n.c.o.p.
29.24.92
Servizos de reparación e mantemento doutra maquinaria de uso xeral n.c.o.p.
29.24.99
Servizos industriais para outra maquinaria de uso xeral n.c.o.p.
29.3
Maquinaria agraria e para a silvicultura
29.31
Tractores agrícolas
29.31.1 Motocultores
29.31.10
Motocultores
29.31.2 Outros tractores agrícolas
29.31.21
Tractores de potencia igual ou inferior a 37 kW
29.31.22
Tractores de potencia superior a 37 kW e non superior a 59 kW
29.31.23
Tractores de potencia superior a 59 kW
29.31.24
Tractores usados e outros
29.31.9 Servizos de reparación e mantemento de tractores agrícolas
29.31.90
Servizos de reparación e mantemento de tractores agrícolas
29.31.99
Servizos industriais para tractores agrícolas
29.32
Outros tipos de maquinaria agraria e para a silvicultura
29.32.1 Maquinaria agraria e para a silvicultura destinada á preparación do chan ou o cultivo
29.32.11
Arados e grades de discos
29.32.12
Grades (agás grades de discos), escarificadores, cultivadores, cardadores e
máquinas para cavar
29.32.13
Sementadoras, plantadoras e transplantadoras

29.32.14
Esparexedores de esterco e distribuidores de fertilizantes
29.32.15
Maquinaria agraria e para a silvicultura n.c.o.p.; rolos para céspede ou terreos
de deporte
29.32.2 Cortacéspedes para xardíns, parques ou terreos de deporte
29.32.20
Cortacéspedes para xardíns, parques ou terreos de deporte
29.32.3 Máquinas para obter
29.32.31
Gadañadoras (incluídas as barras de corte para montar nun tractor) n.c.o.p.
29.32.32
Máquinas para fenificar
29.32.33
Pensos para palla ou forraxe (incluídas as prensas recolledoras)
29.32.34
Maquinaria para obter e trillar n.c.o.p.
29.32.4 Aparatos mecánicos para proxectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pos para a
agricultura ou a horticultura
29.32.40
Aparatos mecánicos para proxectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pos
para a agricultura ou a horticultura
29.32.5 Remolques e semirremolques de carga e descarga automáticas para usos agrícolas
29.32.50
Remolques e semirremolques de carga e descarga automáticas para usos
agrícolas
29.32.6 Outros tipos de maquinaria agrícola ou para a silvicultura n.c.o.p.
29.32.61
Máquinas para limpar, seleccionar ou clasificar ovos, froita ou outros produtos,
agás sementes, grans ou legumes secos
29.32.62
Muxidoiras
29.32.63
Maquinaria para preparar alimentos ou pensos para animais; maquinaria para a
avicultura, incubadoras e criadoras agrícolas
29.32.64
Máquinas para limpar, seleccionar ou clasificar sementes, grans ou legumes
secos
29.32.65
Maquinaria agraria para a horticultura, a silvicultura, a avicultura ou a apicultura
n.c.o.p.
29.32.7 Partes de maquinaria agraria e para a silvicultura
29.32.70
Partes de maquinaria agraria e para a silvicultura
29.32.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de maquinaria agraria e para a
silvicultura
29.32.91
Servizos de instalación de maquinaria agraria e para a silvicultura
29.32.92
Servizos de reparación e mantemento de maquinaria agraria e para a
silvicultura
29.32.99
Servizos industriais para outros tipos de maquinaria agraria e para a silvicultura
29.4
Máquinas ferramenta
29.41
Ferramentas eléctricas portátiles
29.41.1 Ferramentas eléctricas portátiles
29.41.11
Ferramentas eléctricas portátiles
29.41.12
Partes de ferramentas eléctricas portátiles
29.41.9 Servizos industriais para ferramentas eléctricas portátiles
29.41.99
Servizos industriais para ferramentas eléctricas portátiles
29.42
Outras máquinas ferramenta para traballar o metal
29.42.1 Máquinas ferramenta para traballar o metal que funcionan mediante láser e medios
análogos; centros de mecanizado e similares
29.42.11
Máquinas ferramenta para traballar calquera metal por arranque deste
mediante láser, ultrasón ou medios análogos
29.42.12
Centros de mecanizado, máquinas de posto fixo e máquinas de posto múltiple
para traballar os metais
29.42.2 Tornos e máquinas ferramenta para tradear e fresar
29.42.21
Tornos que traballan por arranque de metal
29.42.22
Máquinas ferramenta para tradear, perforar ou fresar metais
29.42.23
Máquinas ferramenta para resgar metais n.c.o.p.
29.42.3 Outras máquinas ferramenta para traballar o metal
29.42.31
Máquinas ferramenta para desbarbar, afiar, amolar, cepillar, serrar, tronzar ou
realizar outro tipo de rematado dos metais
29.42.32
Máquinas de control numérico para curvar, pregar, endereitar, cizallar,
punzonar e axustar metais
29.42.33
Máquinas (agás de control numérico) para curvar, pregar, endereitar, cizallar,
punzonar e axustar metais

29.42.34
Máquinas para forxar ou estampar e martelos; prensas hidráulicas e prensas
para traballar os metais
29.42.35
Máquinas ferramenta n.c.o.p. para traballar o metal, carburos metálicos
sinterizados ou cermets, sen arranque de material
29.42.4 Partes e accesorios de máquinas ferramenta para traballar o metal
29.42.40
Partes e accesorios de máquinas ferramenta para traballar o metal
29.42.9 Servizos de instalación, mantemento e reparación de máquinas ferramenta para
traballar o metal
29.42.91
Servizos de instalación de máquinas ferramenta para traballar o metal
29.42.92
Servizos de mantemento e reparación de máquinas ferramenta para traballar o
metal
29.42.99
Servizos industriais para máquinas ferramenta para traballar o metal
29.43
Outras máquinas ferramenta n.c.o.p.
29.43.1 Máquinas ferramenta para traballar a pedra, a madeira e materiais duros análogos
29.43.11
Máquinas ferramenta para traballar a pedra, a cerámica, o formigón ou
materiais minerais análogos ou para traballar o vidro en frío
29.43.12
Máquinas ferramenta para traballar a madeira, a cortiza, o óso, o caucho
endurecido, o plástico duro ou materiais duros análogos
29.43.2 Ferramentas para soldadura branda, forte ou autóxena e máquinas e aparatos para
temperado de superficies e proxección en quente
29.43.20
Ferramentas para soldadura branda, forte ou autóxena e máquinas e aparatos
para temperado de superficies e proxección en quente
29.43.3 Partes e accesorios de máquina ferramenta
29.43.31
Portaferramentas e cabezais de roscar de apertura automática para máquinas
ferramenta
29.43.32
Portapezas para máquinas ferramenta
29.43.33
Dispositivos divisores e outros dispositivos especiais para máquinas ferramenta
29.43.34
Partes e accesorios de máquinas ferramenta para traballar a madeira, a cortiza,
a pedra, o caucho endurecido e materiais duros análogos
29.43.35
Partes doutros tipos de máquinas ferramenta
29.43.9
Servizos de instalación, mantemento e reparación de máquinas ferramenta
para traballar a madeira, a cortiza, a pedra, o caucho endurecido e materiais
duros análogos
29.43.91
Servizos de instalación de máquinas ferramenta para traballar a madeira, a
cortiza, a pedra, o caucho endurecido e materiais duros análogos
29.43.92
Servizos de mantemento e reparación de máquinas ferramenta para traballar a
madeira, a cortiza, a pedra, o caucho endurecido e materiais duros análogos
29.43.99
Servizos industriais para outras máquinas ferramenta n.c.o.p.
29.5
Outros tipos de maquinaria para usos específicos
29.51
Maquinaria para a industria metalúrxica
29.51.1 Maquinaria para a metalurxia e as súas partes
29.51.11
Convertedores, culleres de coada, lingoteiras e máquinas de colar; laminadoras
para metais
29.51.12
Partes de máquinas para a metalurxia; partes de laminadoras de metais
29.51.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de maquinaria para a metalurxia
29.51.91
Servizos de instalación de maquinaria para a metalurxia
29.51.92
Servizos de reparación e mantemento de maquinaria para a metalurxia
29.51.99
Servizos industriais para maquinaria para a industria metalúrxica
29.52
Maquinaria para as industrias extractivas e a construción
29.52.1 Maquinaria para a minaría
29.52.11
Aparatos elevadores e transportadores de acción continua para traballos
subterráneos
29.52.12
Cortadoras de carbón ou rocha e maquinaria para facer túneles; outros tipos de
maquinaria de sondaxe e perforación
29.52.2 Maquinaria autopropulsada para o movemento de terras e a escavación e as súas
partes
29.52.21
Topadoras e topadoras angulares, autopropulsadas
29.52.22
Niveladoras autopropulsadas
29.52.23
Trenlas autopropulsadas
29.52.24
Apisoadoras e rolos autopropulsados

29.52.25
29.52.26

Cargadora de pa frontal autopropulsada
Pas mecánicas autopropulsadas, escavadoras e pas cargadoras cuxa
superestrutura poida xirar 360°, agás as pas cargadoras de carga frontal
29.52.27
Outras pas mecánicas autopropulsadas, escavadoras e pas cargadoras; outras
máquinas autopropulsadas para a minaría
29.52.28
Follas de topadoras ou de topadoras angulares
29.52.3 Outros tipos de maquinaria para escavar
29.52.30
Outros tipos de maquinaria para escavar
29.52.4
Maquinaria para clasificar, moer, mesturar e tratamentos análogos da terra, a
pedra, os minerais e outras materias minerais; maquinaria para facer moldes
de fundición
29.52.40
Maquinaria para clasificar, moer, mesturar e tratamentos análogos da terra, a
pedra, os minerais e outras materias minerais; maquinaria para facer moldes
de fundición
29.52.5 Tractores de eiruga
29.52.50
Tractores de eiruga
29.52.6 Partes de máquinas para as industrias extractivas e a construción
29.52.61
Partes de máquinas de sondaxe, perforación ou escavación; partes de grúas
29.52.62
Partes de máquinas para clasificar, moer ou outros tratamentos análogos da
terra, a pedra e materias análogas
29.52.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de maquinaria para as industrias
extractivas e a construción
29.52.91
Servizos de instalación de maquinaria para as industrias extractivas e a
construción
29.52.92
Servizos de reparación e mantemento de maquinaria para as industrias
extractivas e a construción
29.52.99
Servizos industriais para as industrias extractivas e a construción
29.53
Maquinaria para a industria de alimentación, bebidas e tabaco
29.53.1 Maquinaria para a elaboración de alimentos, bebidas e tabaco (agás as súas partes)
29.53.11
Desnatadoras centrífugas
29.53.12
Máquinas para a industria leiteira
29.53.13
Maquinaria para moer ou preparar cereais ou legumes secos n.c.o.p.
29.53.14
Maquinaria utilizada para a produción de viño, sidra, zumes de froitas e bebidas
análogas
29.53.15
Fornos de panadaría non eléctricos; secadores para produtos agrícolas;
material non doméstico para cociñar e quentar
29.53.16
Maquinaria n.c.o.p. para a preparación industrial ou a fabricación de alimentos
ou bebidas (incluídos graxas e aceites)
29.53.17
Maquinaria para a preparación ou elaboración de tabaco n.c.o.p.
29.53.2 Partes de maquinaria para a elaboración de alimentos, bebidas e tabaco
29.53.21
Partes de muxidoiras e maquinaria para a industria leiteira; partes de máquinas
para a elaboración de bebidas
29.53.22
Partes de máquinas para a elaboración de alimentos
29.53.23
Partes de máquinas para a elaboración de tabaco
29.53.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de maquinaria para a industria de
alimentación, bebidas e tabaco
29.53.91
Servizos de instalación de maquinaria para a industria de alimentación, bebidas
e tabaco
29.53.92
Servizos de reparación e mantemento de maquinaria para a industria de
alimentación, bebidas e tabaco
29.53.99
Servizos industriais para maquinaria para a industria de alimentación, bebidas
e tabaco
29.54
Maquinaria para a industria téxtil, da confección e do coiro
29.54.1 Maquinaria para preparar, fiar, tecer e calcetar materias téxtiles
29.54.11
Máquinas para a extrusión, o estirado, o texturado ou o corte de materias
téxtiles manufacturadas; máquinas para a preparación de fibras téxtiles
29.54.12
Máquinas de fiado de materias téxtiles; máquinas para o dobrado, torcido,
bobinado ou debandado de materias téxtiles
29.54.13
Teares

29.54.14
Tricotosas; máquinas de costura por cadeneta e máquinas análogas; máquinas
para inserir guechos
29.54.15
Maquinaria auxiliar para as máquinas utilizadas para traballar materias téxtiles
29.54.2 Outros tipos de maquinaria para a produción de materias téxtiles e pezas de vestir
(incluídas as máquinas de coser)
29.54.21
Maquinaria para lavar, limpar, escorrer, pasar, prensar, secar, enrolar, etc.
fiados téxtiles e tecidos; maquinaria para o acabado do feltro
29.54.22
Máquinas para lavar roupa; máquinas de limpeza en seco; máquinas para
secar con capacidade superior a 10 kg
29.54.23
Máquinas de coser, agás máquinas de coser pregos e máquinas de coser
domésticas
29.54.3 Maquinaria para o traballo de coiros ou peles ou para fabricar ou reparar calzado e
outros artigos
29.54.30
Maquinaria para o traballo de coiros ou peles ou para fabricar ou reparar
calzado e outros artigos
29.54.4 Partes e accesorios de máquinas para a produción de materias téxtiles, pezas de vestir
e coiro
29.54.41
Partes e accesorios de máquinas para tecer e fiar
29.54.42
Partes de máquinas para outros tipos de produción de materias téxtiles e pezas
de vestir e para traballar o coiro
29.54.5 Máquinas de coser domésticas
29.54.50
Máquinas de coser domésticas
29.54.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de maquinaria para a industria téxtil,
da confección e do coiro
29.54.91
Servizos de instalación de maquinaria para a industria téxtil, da confección e do
coiro
29.54.92
Servizos de reparación e mantemento de maquinaria para a industria téxtil, da
confección e do coiro
29.54.99
Servizos industriais para maquinaria para a industria téxtil, da confección e do
coiro
29.55
Maquinaria para a industria do papel e cartón
29.55.1 Maquinaria para a produción de papel e cartón e as súas partes
29.55.11
Máquinas para a produción de papel e cartón (agás as súas partes)
29.55.12
Partes de máquinas para a produción de papel e cartón
29.55.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de maquinaria para a industria do
papel e cartón
29.55.91
Servizos de instalación de maquinaria para a industria do papel e cartón
29.55.92
Servizos de reparación e mantemento de maquinaria para a industria do papel
e cartón
29.55.99
Servizos industriais para maquinaria para a industria do papel e cartón
29.56
Outra maquinaria para usos específicos
29.56.1 Maquinaria para a impresión e a encadernación e as súas partes
29.56.11
Maquinaria para a encadernación (incluídas as máquinas de coser pregos)
29.56.12
Maquinaria, aparatos e material para compoñer, preparar ou fabricar clixés,
pranchas
29.56.13
Maquinaria para a impresión en offset (agás do tipo de oficina)
29.56.14
Outros tipos de maquinaria para a impresión (agás do tipo de oficina)
29.56.15
Partes de máquinas para a impresión e a encadernación
29.56.2 Máquinas diversas con fins especiais e as súas partes
29.56.21
Secadoras centrífugas de roupa
29.56.22
Secadoras para madeira, pasta de papel, papel ou cartón; secadoras non
domésticas n.c.o.p.
29.56.23
Maquinaria n.c.o.p. para traballar o caucho, os plásticos ou para a fabricación
de produtos a partir destes materiais
29.56.24
Moldes; caixas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para
moldes
29.56.25
Maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
29.56.26
Partes doutra maquinaria para usos específicos
29.56.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento doutra maquinaria para usos
específicos n.c.o.p.

29.56.91
Servizos de instalación doutra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
29.56.92
Servizos de mantemento e reparación doutra maquinaria para usos específicos
n.c.o.p.
29.56.99
Servizos industriais para outra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
29.6
Armas e municións
29.60
Armas e municións
29.60.1 Armas e municións e as súas partes
29.60.11
Carros motorizados e outros vehículos blindados de combate e as súas partes
29.60.12
Armas de guerra (agás os revólveres, pistolas, armas brancas e similares)
29.60.13
Revólveres, pistolas, outros tipos de armas de fogo e artigos análogos; outras
armas
29.60.14
Bombas, mísiles e municións análogas; cartuchos, outros tipos de munición e
proxectís e as súas partes
29.60.15
Partes de armas de guerra e doutras armas
29.60.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de armas e sistemas de armas
29.60.91
Servizos de instalación de armas e sistemas de armas
29.60.92
Servizos de reparación e mantemento de armas e sistemas de armas
29.60.99
Servizos industriais para armas e municións
29.7
Aparatos domésticos n.c.o.p.
29.71
Electrodomésticos
29.71.1 Refrixeradores e conxeladores; máquinas para lavar; mantas eléctricas; ventiladores
29.71.11
Refrixeradores e conxeladores de tipo doméstico
29.71.12
Lavalouza de tipo doméstico
29.71.13
Lavadoras e secadoras de tipo doméstico
29.71.14
Mantas eléctricas
29.71.15
Ventiladores e campás de ventilación ou reciclaxe de tipo doméstico
29.71.2 Outros electrodomésticos n.c.o.p.
29.71.21
Aparatos domésticos electromecánicos con motor eléctrico incorporado
29.71.22
Máquinas de afeitar e aparatos de depilar e de cortar o pelo, con motor
eléctrico incorporado
29.71.23
Aparatos electrotérmicos para o coidado do cabelo ou para secar as mans;
ferros de pasar eléctricos
29.71.24
Outros aparatos electrotérmicos
29.71.25
Quentadores eléctricos de auga instantáneos ou de acumulación e
quentadores eléctricos de inmersión
29.71.26
Aparatos eléctricos para a calefacción de locais ou do chan
29.71.27
Fornos de microondas
29.71.28
Outros tipos de fornos; cociñas, pranchas de cociñas, quentadores anulares,
grellas, asadores
29.71.29
Resistencias eléctricas quentadoras
29.71.3 Partes de electrodomésticos
29.71.30
Partes de electrodomésticos
29.71.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de aparatos eléctricos profesionais
da clase 29.71
29.71.90
Servizos de instalación, reparación e mantemento de aparatos eléctricos
profesionais da clase 29.71
29.71.99
Servizos industriais para electrodomésticos
29.72
Aparatos domésticos non eléctricos
29.72.1 Aparatos domésticos non eléctricos para cociñar e quentar
29.72.11
Aparatos domésticos para cociñar e quentapratos, de ferro, aceiro ou cobre,
non eléctricos
29.72.12
Outros aparatos domésticos de combustibles gasosos ou de gas e outros
combustibles, de combustibles líquidos ou sólidos
29.72.13
Xeradores ou distribuidores de aire quente n.c.o.p. de ferro ou aceiro, non
eléctricos
29.72.14
Quentadores non eléctricos de auga, instantáneos ou de acumulación
29.72.2 Partes de estufas, cociñas, quentapratos e aparatos domésticos non eléctricos
análogos
29.72.20
Partes de estufas, cociñas, quentapratos e aparatos domésticos non eléctricos
análogos

29.72.9 Servizos industriais para aparatos domésticos non eléctricos
29.72.99
Servizos industriais para aparatos domésticos non eléctricos
DL
MATERIAL E EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO E ÓPTICO
30
MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO
30.0
Maquinaria de oficina e equipo informático
30.01
Maquinaria de oficina e as súas partes
30.01.1 Máquinas de escribir, máquinas de tratamento de texto e calculadoras e as súas partes
30.01.11
Máquinas de escribir automáticas e máquinas de tratamento de textos
30.01.12
Outros tipos de máquinas de escribir
30.01.13
Calculadoras e máquinas de contabilidade, caixas rexistradoras e máquinas
análogas cun dispositivo de cálculo
30.01.14
Partes e accesorios de máquinas de escribir e calculadoras
30.01.2 Fotocopiadoras, impresoras de offset e outros tipos de maquinaria de oficina, e as súas
partes
30.01.21
Fotocopiadoras ópticas ou por contacto e termocopiadoras
30.01.22
Impresoras de offset con alimentación de papel en follas do tipo de oficina
30.01.23
Outras máquinas de oficina
30.01.24
Partes e accesorios doutras máquinas de oficina
30.01.25
Partes e accesorios de fotocopiadoras
30.01.9 Servizos de instalación de maquinaria de oficina
30.01.90
Servizos de instalación de maquinaria de oficina
30.01.99
Servizos industriais para maquinaria de oficina e as súas partes
30.02
Ordenadores e outro equipo informático
30.02.1 Ordenadores e as súas partes e accesorios
30.02.11
Máquinas automáticas para o tratamento da información analóxicas ou híbridas
30.02.12
Máquinas automáticas dixitais portátiles para o tratamento da información, de
peso non superior a 10 kg, como ordenadores portátiles e cadernos
electrónicos
30.02.13
Máquinas automáticas dixitais para o tratamento da información que
comprendan no mesmo recinto, polo menos, unha unidade central de proceso,
unha unidade de entrada e unha de saída, combinadas ou non
30.02.14
Máquinas automáticas para o tratamento da información presentadas en forma
de sistema
30.02.15
Outros tipos de máquinas automáticas dixitais para o tratamento da
información, incluídas as que conteñan no mesmo recinto un ou dous dos tipos
de unidades seguintes: unidade de memoria, unidade de entrada e unidade de
saída
30.02.16
Unidades de entrada ou de saída, incluídas as que conteñan unidades de
memoria no mesmo recinto
30.02.17
Unidades de memoria
30.02.18
Outros tipos de unidades de máquinas automáticas para o tratamento da
información n.c.o.p.
30.02.19
Partes e accesorios de ordenadores
30.02.2 Servizos de montaxe de módulos informáticos
30.02.20
Servizos de montaxe de módulos informáticos
30.02.9 Servizos de instalación de ordenadores e demais material de tratamento de datos
30.02.90
Servizos de instalación de ordenadores e demais material de tratamento de
datos
31
MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO N.C.O.P.
31.1
Motores, xeradores e transformadores eléctricos
31.10
Motores, xeradores e transformadores eléctricos
31.10.1 Motores de potencia non superior a 37,5 W; outros motores de corrente continua;
xeradores de corrente continua
31.10.10
Motores de potencia non superior a 37,5 W; outros motores de corrente
continua; xeradores de corrente continua
31.10.2 Motores universais de potencia superior a 37,5 W; outros motores de corrente alterna;
xeradores de corrente alterna (alternadores)
31.10.21
Motores universais de potencia superior a 37,5 W
31.10.22
Motores monofásicos de corrente alterna
31.10.23
Motores de corrente alterna polifásicos de potencia igual ou inferior a 750 kW

31.10.24
Motores de corrente alterna polifásicos de potencia superior a 750 W e non
superior a 75 kW
31.10.25
Motores de corrente alterna polifásicos de potencia superior a 75 kW
31.10.26
Xeradores de corrente alterna (alternadores)
31.10.3 Grupos electróxenos e convertedores rotativos eléctricos
31.10.31
Grupos electróxenos con motor de émbolo de explosión e arranque por
compresión
31.10.32
Grupos electróxenos con motor de émbolo de explosión e arranque por faísca;
outros tipos de grupos electróxenos; convertedores rotativos eléctricos
31.10.4 Transformadores eléctricos
31.10.41
Transformadores dieléctricos líquidos
31.10.42
Outros transformadores de potencia igual ou inferior a 16 kVA
31.10.43
Outros transformadores de potencia superior a 16 kVA
31.10.5 Balastros ou reactancias para lámpadas ou tubos de descarga; convertedores
estáticos; outros indutores
31.10.50
Balastros ou reactancias para lámpadas ou tubos de descarga; convertedores
estáticos; outros indutores
31.10.6 Partes de motores eléctricos, xeradores e transformadores
31.10.61
Partes destinadas a motores e xeradores eléctricos
31.10.62
Partes de transformadores, indutores e convertedores estáticos
31.10.9 Servizos de instalación, reparación e rebobinado de motores, xeradores e
transformadores eléctricos
31.10.91
Servizos de instalación de motores, xeradores e transformadores eléctricos
31.10.92
Servizos de reparación, mantemento e rebobinado de motores, xeradores e
transformadores eléctricos
31.10.99
Servizos industriais para motores, xeradores e transformadores eléctricos
31.2
Aparatos de distribución e control eléctricos
31.20
Aparatos de distribución e control eléctricos
31.20.1 Aparatos eléctricos para a conexión ou protección de circuítos eléctricos, para unha
tensión superior a 1.000 V
31.20.10
Aparatos eléctricos para a conexión ou protección de circuítos eléctricos, para
unha tensión superior a 1.000 V
31.20.2 Aparatos eléctricos para a conexión ou protección de circuítos eléctricos, para unha
tensión igual ou inferior a 1.000 V
31.20.21
Fusibles para unha tensión igual ou inferior a 1.000 V
31.20.22
Disxuntores para unha tensión igual ou inferior a 1.000 V
31.20.23
Aparatos para a protección de circuítos eléctricos n.c.o.p., para unha tensión
igual ou inferior a 1.000 V
31.20.24
Relés para unha tensión igual ou inferior a 1.000 V
31.20.25
Interruptores n.c.o.p., para unha tensión igual ou inferior a 1.000 V
31.20.26
Portalámpadas para unha tensión igual ou inferior a 1000 V
31.20.27
Caravillas, tomas de corrente e outros aparatos para a conexión ou a
protección de circuítos eléctricos n.c.o.p.
31.20.3 Cadros
31.20.31
Cadros e outros soportes con aparatos eléctricos de conexión ou protección,
para unha tensión igual ou inferior a 1.000 V
31.20.32
Cadros e outros soportes con aparatos eléctricos de conexión ou protección,
para unha tensión superior a 1.000 V
31.20.4 Partes de aparatos de distribución ou control eléctricos
31.20.40
Partes de aparatos de distribución ou control eléctricos
31.20.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de aparatos de distribución e control
eléctricos
31.20.91
Servizos de instalación de aparatos de distribución e control eléctricos
31.20.92
Servizos de reparación e mantemento de aparatos de distribución e control
eléctricos
31.20.99
Servizos industriais para aparatos de distribución e control eléctricos
31.3
Fíos e cables eléctricos illados
31.30
Fíos e cables eléctricos illados
31.30.1 Fíos e cables illados; cables de fibra óptica
31.30.11
Arames illados para bobinar

31.30.12
Cables coaxiais e outros condutores eléctricos coaxiais
31.30.13
Outros condutores eléctricos para unha tensión igual ou inferior a 1.000 V
31.30.14
Condutores eléctricos para unha tensión superior a 1.000 V
31.30.15
Cables de fibra óptica constituídos por fibras enfundadas individualmente
31.30.9 Servizos industriais para fíos e cables eléctricos illados
31.30.99
Servizos industriais para fíos e cables eléctricos illados
31.4
Acumuladores e pilas eléctricas
31.40
Acumuladores e pilas eléctricas
31.40.1 Pilas e baterías de pilas e as súas partes
31.40.11
Pilas eléctricas e baterías de pilas eléctricas
31.40.12
Partes de pilas eléctricas e de baterías de pilas eléctricas
31.40.2 Acumuladores eléctricos e as súas partes
31.40.21
Acumuladores de chumbo para o arranque de motores de émbolo
31.40.22
Acumuladores de chumbo (agás para o arranque de motores de émbolo)
31.40.23
Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio, níquel-ferro e outros
31.40.24
Partes de acumuladores eléctricos (incluídos os separadores)
31.40.3 Desperdicios e escouras de pilas, baterías de pilas e acumuladores eléctricos; pilas,
baterías de pilas e acumuladores eléctricos inservibles
31.40.30
Desperdicios e escouras de pilas, baterías de pilas e acumuladores eléctricos;
pilas, baterías de pilas e acumuladores eléctricos inservibles
31.40.9 Servizos industriais para acumuladores e pilas eléctricas
31.40.99
Servizos industriais para acumuladores e pilas eléctricas
31.5
Lámpadas eléctricas e aparatos de iluminación
31.50
Lámpadas eléctricas e aparatos de iluminación
31.50.1 Lámpadas eléctricas de incandescencia de descarga; lámpadas de arco
31.50.11
Faros ou unidades selados
31.50.12
Lámpadas de incandescencia halóxenas de tungsteno (agás as de raios
ultravioletas ou infravermellos)
31.50.13
Lámpadas de incandescencia de potencia igual ou inferior a 200 W para unha
tensión superior a 100 V n.c.o.p.
31.50.14
Lámpadas de incandescencia n.c.o.p.
31.50.15
Lámpadas de descarga; lámpadas de raios ultravioletas ou infravermellos;
lámpadas de arco
31.50.2 Lámpadas e aparatos de iluminación
31.50.21
Lámpadas eléctricas portátiles que funcionan con pilas, acumuladores,
magnetos
31.50.22
Lámpadas eléctricas de mesa, escritorio, cabeceira ou pé
31.50.23
Lámpadas non eléctricas e aparatos de iluminación
31.50.24
Sinais e rótulos iluminados e similares
31.50.25
Lámpadas e outros aparatos eléctricos de teito ou de parede
31.50.3 Outras lámpadas e aparatos de iluminación
31.50.31
Lámpadas fotográficas de cubo e de fulgor e similares
31.50.32
Xogos de luces do tipo utilizado nas árbores de Nadal
31.50.33
Proxectores e focos
31.50.34
Outras lámpadas e aparatos de iluminación n.c.o.p.
31.50.4 Partes para lámpadas e material de iluminación
31.50.41
Partes para lámpadas de incandescencia ou de descarga
31.50.42
Partes de lámpadas e aparatos de iluminación
31.50.9 Servizos industriais para lámpadas eléctricas e aparatos de iluminación
31.50.99
Servizos industriais para lámpadas eléctricas e aparatos de iluminación
31.6
Material eléctrico n.c.o.p.
31.61
Material eléctrico para motores e vehículos n.c.o.p.
31.61.1 Xogos de cables para buxías de arranque e outros xogos de cables do tipo dos
utilizados en vehículos de motor, avións ou barcos
31.61.10
Xogos de cables para buxías de arranque e outros xogos de cables do tipo dos
utilizados en vehículos de motor, avións ou barcos
31.61.2 Outros tipos de material eléctrico n.c.o.p. para motores e vehículos, e as súas partes
31.61.21
Buxías de arranque; magnetos; dinamomagnetos; volantes magnéticos;
distribuidores; bobinas de arranque

31.61.22
Motores de arranque e aparatos de dobre función, de motor de arranque e de
xerador; outros xeradores e outros tipos de material
31.61.23
Material eléctrico de iluminación ou sinalización, limpaparabrisas e
eliminadores de xeada e bafo para vehículos de motor e motocicletas
31.61.24
Partes doutros tipos de material eléctrico n.c.o.p. para motores, vehículos de
motor e motocicletas
31.61.9 Servizos de instalación de material eléctrico, n.c.o.p., para motores, vehículos de motor
e motocicletas
31.61.90
Servizos de instalación de material eléctrico, n.c.o.p., para motores, vehículos
de motor e motocicletas
31.61.99
Servizos industriais para material eléctrico para motores e vehículos n.c.o.p.
31.62
Outros tipos de material eléctrico n.c.o.p.
31.62.1 Outros tipos de material eléctrico n.c.o.p. e as súas partes
31.62.11
Aparatos eléctricos de sinalización sonora ou visual, agás para bicicletas,
motocicletas e vehículos de motor
31.62.12
Imáns permanentes; encaixe, embragues e freos electromagnéticos; cabezas
elevadoras magnéticas; as súas partes
31.62.13
Máquinas e aparatos eléctricos con función propia
31.62.14
Illantes eléctricos; pezas illantes para máquinas ou material eléctricos; tubos
para a condución eléctrica
31.62.15
Eléctrodos de carbón e outros artigos de grafito ou doutros carbonos para usos
eléctricos
31.62.16
Partes doutros tipos de material eléctrico; partes eléctricas de maquinaria ou
aparatos n.c.o.p.
31.62.9 Servizos de instalación, mantemento e reparación doutros tipos de material eléctrico
n.c.o.p.
31.62.91
Servizos de instalación doutros tipos de material eléctrico n.c.o.p., agás
material para a sinalización eléctrica de autoestradas, estradas e aeroportos
31.62.92
Servizos de mantemento e reparación doutros tipos de material eléctrico
n.c.o.p.
31.62.99
Servizos industriais para outros tipos de material eléctrico n.c.o.p.
32
MATERIAL ELECTRÓNICO; EQUIPOS E APARATOS DE RADIO,
TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS
32.1
Válvulas, tubos e outros compoñentes electrónicos
32.10
Válvulas, tubos e outros compoñentes electrónicos
32.10.1 Condensadores eléctricos
32.10.11
Condensadores fixos para redes eléctricas de 50/60 Hz por unha potencia
reactiva igual ou superior a 0,5 kvar
32.10.12
Outros condensadores fixos
32.10.13
Condensadores variables ou axustables
32.10.2 Resistencias eléctricas (agás resistencias de quentamento)
32.10.20
Resistencias eléctricas (agás resistencias de quentamento)
32.10.3 Circuítos impresos
32.10.30
Circuítos impresos
32.10.4 Válvulas e tubos de cátodo quente, de cátodo frío ou de fotocátodo (incluídos os tubos
catódicos)
32.10.41
Tubos catódicos para receptores de televisión; tubos para cámaras de
televisión; outros tipos de tubos catódicos
32.10.42
Magnetróns, klistróns, tubos para hiperfrecuencias e outros tipos de válvulas e
tubos
32.10.5 Díodos e transistores
32.10.51
Díodos; transistores; tiristores, diacs e triacs
32.10.52
Dispositivos semicondutores; díodos emisores de luz; cristais piezoeléctricos
montados; as súas partes
32.10.6 Circuítos integrados e microestruturas electrónicas
32.10.61
Tarxetas provistas de circuíto integrado electrónico ("tarxetas intelixentes")
32.10.62
Os demais circuítos integrados electrónicos
32.10.7 Partes de válvulas e tubos electrónicos e outros compoñentes electrónicos
32.10.71
Partes de condensadores eléctricos
32.10.72
Partes de resistencias eléctricas, reóstatos e potenciómetros

32.10.73
Partes de válvulas e tubos electrónicos e outros compoñentes electrónicos
n.c.o.p.
32.10.9 Servizos relacionados coa impresión de circuítos e servizos relacionados coa
fabricación de circuítos electrónicos integrados
32.10.91
Servizos relacionados coa impresión de circuítos
32.10.92
Servizos relacionados coa fabricación de circuítos electrónicos integrados
32.2
Transmisores de radiodifusión e televisión e aparatos para radiotelefonía e
radiotelegrafía con fíos
32.20
Transmisores de radiodifusión e televisión e aparatos para radiotelefonía e
radiotelegrafía con fíos
32.20.1 Emisores de radio ou televisión; cámaras de televisión
32.20.11
Emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión ou televisión
32.20.12
Cámaras de televisión
32.20.2 Aparatos eléctricos de telefonía ou telegrafía con fíos; videófonos
32.20.20
Aparatos eléctricos de telefonía ou telegrafía con fíos; videófonos
32.20.3 Partes de aparatos telefónicos ou telegráficos eléctricos
32.20.30
Partes de aparatos telefónicos ou telegráficos eléctricos
32.20.9
Servizos de instalación, reparación e mantemento de transmisores de
radiodifusión e televisión e de aparatos para radiotelefonía e radiotelegrafía con
fíos
32.20.91
Servizos de instalación de transmisores de radiodifusión e televisión e de
aparatos para radiotelefonía e radiotelegrafía con fíos
32.20.92
Servizos de reparación e mantemento de transmisores de radiodifusión e
televisión e de aparatos para radiotelefonía e radiotelegrafía con fíos
32.20.99
Servizos industriais para transmisores de radiodifusión e televisión e para
aparatos para radiotelefonía e radiotelegrafía con fíos
32.3
Aparatos de recepción, gravación e reprodución de son e imaxe
32.30
Aparatos de recepción, gravación e reprodución de son e imaxe
32.30.1 Receptores de radiodifusión
32.30.11
Receptores de radiodifusión (agás para automóbiles) que funcionan sen fonte
de enerxía exterior
32.30.12
Receptores de radiodifusión que só funcionan cunha fonte de enerxía exterior
32.30.2 Receptores de televisión
32.30.20
Receptores de televisión
32.30.3 Aparatos de gravación e reprodución de audio e vídeo
32.30.31
Xiradiscos, tocadiscos, reprodutores de casetes e outros aparatos de
reprodución de son
32.30.32
Magnetófonos e outros aparatos de gravación de son
32.30.33
Aparatos de gravación ou reprodución de vídeo; videocámaras, incluídas as de
imaxe fixa; cámaras fotográficas dixitais
32.30.4 Micrófonos, altofalantes, aparatos receptores de radiotelefonía ou telegrafía
32.30.41
Micrófonos e os seus soportes
32.30.42
Altofalantes; auriculares e auriculares combinados cun micrófono
32.30.43
Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; aparatos eléctricos
amplificadores de son
32.30.44
Receptores de radiotelefonía ou radiotelegrafía n.c.o.p.
32.30.5 Partes de material de son e vídeo; antenas
32.30.51
Partes e accesorios de material de son e vídeo
32.30.52
Antenas e reflectores de calquera tipo e as súas partes; partes de receptores e
emisores de radio; partes de material de radar
32.30.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de material profesional de radio,
televisión, son e vídeo
32.30.91
Servizos de instalación con material profesional de radio, televisión, son e
vídeo
32.30.92
Servizos de reparación e mantemento de material profesional de radio,
televisión, son e vídeo
32.30.99
Servizos industriais para aparatos de recepción, gravación e reprodución de
son e imaxe
33
EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICO-CIRÚRXICOS, DE PRECISIÓN,
ÓPTICA E RELOXARÍA

33.1
Equipo e instrumentos médico-cirúrxicos e de aparatos ortopédicos
33.10
Equipo e instrumentos médico-cirúrxicos e de aparatos ortopédicos
33.10.1 Material médico e cirúrxico e aparatos ortopédicos e as súas partes
33.10.11
Aparatos de raios X que utilizan as radiacións alfa, beta ou gamma
33.10.12
Aparatos de electrodiagnóstico e aparatos de raios ultravioleta ou
infravermellos utilizados en medicina
33.10.13
Outros instrumentos e aparatos utilizados en odontoloxía
33.10.14
Esterilizadores médicos, cirúrxicos ou de laboratorio
33.10.15
Xiringas, agullas, catéteres, cánulas e similares; instrumentos e aparatos
n.c.o.p. de oftalmoloxía e outras áreas
33.10.16
Instrumentos e aparatos terapéuticos; aparatos respiratorios
33.10.17
Próteses articulares; aparatos ortopédicos; dentes artificiais, aparatos de
prótese dental; partes artificiais do corpo; n.c.o.p.
33.10.18
Audiófonos, estimuladores; as súas partes; partes e accesorios de aparatos
ortopédicos e de prótese
33.10.2 Mobiliario para medicina, cirurxía, odontoloxía ou veterinaria; cadeira de brazos para
salón de peiteado e cadeiras de brazos análogas e as súas partes
33.10.20
Mobiliario para medicina, cirurxía, odontoloxía ou veterinaria; cadeira de brazos
para salón de peiteado e cadeiras de brazos análogos e as súas partes
33.10.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de material e aparatos médicos e
cirúrxicos
33.10.91
Servizos de instalación de material e aparatos médicos e cirúrxicos
33.10.92
Servizos de reparación e mantemento de material e aparatos médicos e
cirúrxicos
33.10.99
Servizos industriais para equipo e instrumentos médico-cirúrxicos e de
aparatos ortopédicos
33.2
Instrumentos e aparatos de medida, verificación, control, navegación e outros
fins, agás equipos de control de procesos industriais
33.20
Instrumentos e aparatos de medida, verificación, control, navegación e outros
fins, agás equipos de control de procesos industriais
33.20.1 Instrumentos e aparatos de navegación, meteoroloxía, xeofísica e áreas análogas
33.20.11
Compases; outros instrumentos e aparatos para a navegación
33.20.12
Instrumentos e aparatos de topografía, hidrografía, oceanografía, hidroloxía e
meteoroloxía
33.20.2 Aparatos de radiodetección e radiosondaxe (radar), de radionavegación e de
radiotelemando
33.20.20
Aparatos de radiodetección e radiosondaxe (radar), de radionavegación e de
radiotelemando
33.20.3 Balanzas de precisión; instrumentos de debuxo, cálculo, medidas de lonxitudes e
similares
33.20.31
Balanzas sensibles a un peso igual ou inferior a 5 cg
33.20.32
Mesas e máquinas para debuxar e outros instrumentos de debuxo, trazado ou
cálculo matemático
33.20.33
Instrumentos de uso manual para medir lonxitudes
33.20.4 Instrumentos para a medida de magnitudes eléctricas e de radiacións ionizantes
33.20.41
Instrumentos e aparatos para a medida ou a detección de radiacións ionizantes
33.20.42
Osciloscopios e oscilógrafos catódicos
33.20.43
Instrumentos para a medida de magnitudes eléctricas sen dispositivo de
rexistro
33.20.44
Instrumentos e aparatos de telecomunicacións
33.20.45
Instrumentos e aparatos de medida ou control de magnitudes eléctricas n.c.o.p.
33.20.5 Instrumentos de medida ou control doutras características físicas
33.20.51
Hidrómetros, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros
33.20.52
Instrumentos de medida ou control do caudal, nivel, presión ou outras
características dos líquidos e gases
33.20.53
Instrumentos e aparatos para a análise física ou química n.c.o.p.
33.20.6 Outros instrumentos e aparatos de medida, control e ensaio
33.20.61
Microscopios (agás microscopios ópticos) e difractógrafos
33.20.62
Máquinas e aparatos de ensaio das propiedades mecánicas dos materiais
33.20.63
Contadores de gases, líquidos ou electricidade

33.20.64
Contarrevolucións, contadores de produción, taxímetros; velocímetros e
tacómetros; estroboscopios
33.20.65
Instrumentos, aparatos e máquinas n.c.o.p. de medida ou control
33.20.7 Termóstatos, manóstatos e outros instrumentos e aparatos para a regulación ou o
control automáticos
33.20.70
Termóstatos, manóstatos e outros instrumentos e aparatos para a regulación
ou o control automáticos
33.20.8 Partes de instrumentos e aparatos de medida, control, ensaio, navegación e outros fins
33.20.81
Partes e accesorios das partidas 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 33.20.4, 33.20.5,
33.20.62 e 33.20.65; partes n.c.o.p.
33.20.82
Partes e accesorios de microscopios (distintos dos ópticos) e de difractógrafos
33.20.83
Partes e accesorios para os artigos das partidas 33.20.63 e 33.20.64
33.20.84
Partes e accesorios de instrumentos e aparatos da partida 33.20.7
33.20.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de instrumentos e aparatos de
medida, verificación, control, navegación e outros fins
33.20.91
Servizos de instalación de instrumentos e aparatos de medida, verificación,
control, navegación e outros fins
33.20.92
Servizos de reparación e mantemento de instrumentos e aparatos de medida,
verificación, control, navegación e outros fins
33.20.99
Servizos industriais para instrumentos e aparatos de medida, verificación,
control, navegación e outros fins
33.3
Equipos de control de procesos industriais
33.30
Equipos de control de procesos industriais
33.30.1
Servizos de deseño e montaxe de material de control do proceso industrial,
incluído o destinado a instalacións de produción automatizada
33.30.10
Servizos de deseño e montaxe de material de control do proceso industrial,
incluído o destinado a instalacións de produción automatizada
33.30.9 Servizos de reparación e mantemento de equipos de control de procesos industriais
33.30.90
Servizos de reparación e mantemento de equipos de control de procesos
industriais
33.4
Instrumentos ópticos e equipo fotográfico
33.40
Instrumentos ópticos e equipo fotográfico
33.40.1 Lentes e as súas partes
33.40.11
Lentes de contacto; lentes de calquera material para lentes
33.40.12
Lentes (anteollos) correctores, protectores ou outros, e artigos similares
33.40.13
Monturas de lentes ou artigos análogos
33.40.14
Partes de monturas para lentes ou artigos análogos
33.40.2 Outros instrumentos ópticos e as súas partes
33.40.21
Follas e pranchas de materiais polarizantes; lentes, filtros e similares
33.40.22
Xemelgos, anteollos e outros telescopios ópticos; outros instrumentos
astronómicos; microscopios ópticos
33.40.23
Dispositivos de cristal líquido; láseres, agás os díodos de láser; outros aparatos
e instrumentos ópticos n.c.o.p.
33.40.24
Partes e accesorios doutros instrumentos ópticos
33.40.3 Material fotográfico e as súas partes
33.40.31
Obxectivos para cámaras, proxectores ou ampliadores ou redutores
fotográficos
33.40.32
Cámaras para a preparación de clixés ou cilindros de imprenta; cámaras para o
rexistro de documentos en microfilmes, microfichas e similares
33.40.33
Cámaras fotográficas con autorrevelado e outras cámaras
33.40.34
Cámaras cinematográficas
33.40.35
Proxectores cinematográficos; proxectores de diapositivas; outros proxectores
de imaxe
33.40.36
Dispositivos para a produción de fulgores fotográficos; ampliadoras
fotográficas; aparatos para laboratorios fotográficos; negatoscopios, pantallas
de proxección
33.40.37
Lectores de microfilmes, microfichas e outros microformatos
33.40.38
Partes e accesorios de material fotográfico
33.40.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de instrumentos fotográficos,
cinematográficos e ópticos profesionais

33.40.91
Servizos de instalación de instrumentos fotográficos, cinematográficos e
ópticos profesionais
33.40.92
Servizos de reparación e mantemento de instrumentos fotográficos,
cinematográficos e ópticos profesionais
33.40.99
Servizos industriais para instrumentos ópticos e equipo fotográfico
33.5
Reloxos
33.50
Reloxos
33.50.1 Reloxos, agás mecanismos e as súas partes
33.50.11
Reloxos de pulseira e reloxos de peto con caixa de metais preciosos ou de
chapado de metais preciosos
33.50.12
Outros reloxos de pulseira, reloxos de peto e outros tipos de reloxos, incluídos
os cronómetros
33.50.13
Reloxos de taboleiros de instrumentos e reloxos similares para automóbiles
33.50.14
Reloxos con pequeno mecanismo de reloxaría; espertadores e reloxos de
parede; outros reloxos
33.50.2 Mecanismos de reloxos e as súas partes
33.50.21
Pequenos mecanismos de reloxaría completos e montados
33.50.22
Mecanismos de reloxaría (agás os pequenos) completos e montados
33.50.23
Mecanismos de reloxaría completos, sen montar ou parcialmente montados;
mecanismos de reloxaría incompletos e montados
33.50.24
Mecanismos de reloxaría "en branco"
33.50.25
Mecanismos de reloxaría completos e "en branco", sen montar
33.50.26
Caixas de reloxaría e as súas partes
33.50.27
Correas e pulseiras para reloxos, e as súas partes metálicas
33.50.28
Outras partes de reloxos
33.50.29
Rexistradores de asistencia, indicadores de data; parquímetros, interruptores
horarios con mecanismo de reloxaría
33.50.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de instrumentos e aparatos
industriais de medición do tempo
33.50.91
Servizos de instalación de instrumentos e aparatos de medición do tempo
33.50.92
Servizos de reparación e mantemento de aparatos industriais de medición do
tempo
33.50.99
Servizos industriais para reloxos
DM
MATERIAL DE TRANSPORTE
34
VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES
34.1
Vehículos de motor
34.10
Vehículos de motor
34.10.1 Motores de explosión do tipo utilizado para vehículos de motor e motocicletas
34.10.11
Motores de émbolo alternativo de explosión e arranque por faísca para
vehículos de cilindrada igual ou inferior a 1.000 cm3
34.10.12
Motores de émbolo alternativo de explosión e arranque por faísca para
vehículos de cilindrada superior a 1.000 cm3
34.10.13
Motores de émbolo, de explosión e arranque por compresión, para a propulsión
de vehículos
34.10.2 Automóbiles de pasaxeiros
34.10.21
Vehículos particulares novos con motor de arranque por faísca de cilindrada
igual ou inferior a 1 500 cm3
34.10.22
Vehículos particulares novos con motor de arranque por faísca de cilindrada
superior a 1 500 cm3
34.10.23
Vehículos particulares novos con motor de émbolo de explosión e arranque por
compresión (diesel ou semidiesel)
34.10.24
Outros vehículos particulares de motor para o transporte de persoas n.c.o.p.
34.10.25
Automóbiles particulares usados, para o transporte de persoas
34.10.3 Vehículos de motor para o transporte de dez ou máis persoas
34.10.30
Vehículos de motor para o transporte de dez ou máis persoas
34.10.4 Vehículos de motor para o transporte de mercadorías
34.10.41
Vehículos de mercadorías novos con motor de émbolo de explosión e arranque
por compresión (diesel ou semidiesel)
34.10.42
Vehículos de mercadorías novos con motor de émbolo de explosión e arranque
por faísca; outros vehículos de mercadorías novos

34.10.43
Vehículos de motor usados para o transporte de mercadorías
34.10.44
Tractores de estrada para semirremolques
34.10.45
Bastidores con motor para vehículos de motor
34.10.5 Vehículos de motor con fins especiais
34.10.51
Caixas abatibles automotores para o seu uso fóra da rede de estradas
34.10.52
Camións grúa
34.10.53
Vehículos para desprazarse sobre a neve; vehículos con motor para os terreos
de golf e vehículos similares
34.10.54
Vehículos de motor con fins especiais n.c.o.p.
34.10.9 Servizos de instalación de subconxuntos e conxuntos de construción completos para
vehículos de motor dentro do proceso de fabricación
34.10.91
Servizos de instalación de subconxuntos para vehículos de motor dentro do
proceso de fabricación
34.10.92
Servizos de montaxe de conxuntos de construción completos para vehículos de
motor dentro do proceso de fabricación
34.2
Carrozarías para vehículos de motor; remolques e semirremolques
34.20
Carrozarías para vehículos de motor; remolques e semirremolques
34.20.1 Carrozarías para vehículos de motor
34.20.10
Carrozarías para vehículos de motor
34.20.2 Remolques e semirremolques; colectores
34.20.21
Colectores especialmente proxectados para o transporte nun ou varios medios
de transporte
34.20.22
Remolques e semirremolques do tipo caravana, para vivenda ou para acampar
34.20.23
Outros tipos de remolques e semirremolques
34.20.3 Partes de remolques, semirremolques e outros vehículos sen propulsión mecánica
34.20.30
Partes de remolques, semirremolques e outros vehículos sen propulsión
mecánica
34.20.7 Servizos de reacondicionamento, montaxe, equipamento e carrozaría de vehículos de
motor
34.20.70
Servizos de reacondicionamento, montaxe, equipamento e carrozaría de
vehículos de motor
34.20.8 Servizos de equipamento de caravanas e vivendas móbiles
34.20.80
Servizos de equipamento de caravanas e vivendas móbiles
34.20.9 Servizos de reparación e mantemento de colectores
34.20.90
Servizos de reparación e mantemento de colectores
34.3
Pezas, partes e accesorios non eléctricos para vehículos de motor e os seus
motores
34.30
Pezas, partes e accesorios non eléctricos para vehículos de motor e os seus
motores
34.30.1 Partes para motores
34.30.11
Partes para motores de explosión e arranque por faísca (agás partes para
motores de avión)
34.30.12
Partes para outros motores n.c.o.p.
34.30.2 Outras partes e accesorios n.c.o.p. de vehículos de motor
34.30.20
Outras partes e accesorios n.c.o.p. de vehículos de motor
34.30.3 Cintos de seguridade, airbags e partes e accesorios de carrozarías
34.30.30
Cintos de seguridade, airbags e partes e accesorios de carrozarías
34.30.9 Servizos de montaxe de partes e accesorios de vehículos de motor, n.c.o.p.
34.30.90
Servizos de montaxe de partes e accesorios de vehículos de motor, n.c.o.p.
35
OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
35.1
Embarcacións e as súas reparacións
35.11
Barcos (agás recreo e deporte) e as súas reparacións
35.11.1 Barcos de guerra
35.11.10
Barcos de guerra
35.11.2 Barcos de transporte de persoas ou mercadorías
35.11.21
Transatlánticos, transbordadores e embarcacións similares especialmente
proxectadas para o transporte de persoas
35.11.22
Barcos cisterna
35.11.23
Barcos frigoríficos

35.11.24
Barcos para o transporte de mercadorías e o transporte mixto de persoas e
mercadorías
35.11.3 Barcos de pesca e outros barcos especiais
35.11.31
Barcos de pesca; barcos factoría e outros barcos para o tratamento e
conservación de produtos da pesca
35.11.32
Remolcadores e barcos empurradores
35.11.33
Dragas; barcos lixeiros, barcos bomba, pontóns grúa; outros barcos
35.11.4 Plataformas flotantes e somerxibles de perforación ou explotación
35.11.40
Plataformas flotantes e somerxibles de perforación ou explotación
35.11.5 Outros artefactos flotantes
35.11.50
Outros artefactos flotantes
35.11.6 Barcos e outros artefactos flotantes para despece
35.11.60
Barcos e outros artefactos flotantes para despece
35.11.9 Servizos de mantemento, reparación, conversión e equipamento de barcos e
plataformas e artefactos flotantes
35.11.91
Servizos de mantemento e reparación de barcos e plataformas e artefactos
flotantes
35.11.92
Servizos de conversión de barcos
35.11.93
Servizos de equipamento de barcos e plataformas e artefactos flotantes
35.12
Embarcacións de recreo e deportivas e as súas reparacións
35.12.1 Embarcacións de recreo e deportivas
35.12.11
Barcos de vela de recreo ou deportivos
35.12.12
Embarcacións inchables de recreo ou deportivas
35.12.13
Outras embarcacións de recreo ou deportivas; embarcacións de remos e
piraguas
35.12.9 Servizos de mantemento, reparación, reacondicionamento e equipamento de
embarcacións de recreo e deportivas
35.12.90
Servizos de mantemento, reparación, reacondicionamento e equipamento de
embarcacións de recreo e deportivas
35.2
Material ferroviario
35.20
Material ferroviario
35.20.1 Locomotoras e ténderes
35.20.11
Locomotoras que funcionan cunha fonte exterior de enerxía eléctrica
35.20.12
Locomotoras diesel-eléctricas
35.20.13
Outras locomotoras; ténderes
35.20.2 Vagóns e furgóns de ferrocarrís ou tranvías autopropulsados (agás vehículos de
mantemento ou servizos)
35.20.20
Vagóns e furgóns de ferrocarrís ou tranvías autopropulsados (agás vehículos
de mantemento ou servizos)
35.20.3 Outros tipos de material rodante
35.20.31
Vehículos de mantemento ou servizos de ferrocarrís ou tranvías
35.20.32
Vagóns de pasaxeiros de ferrocarrís ou tranvías, agás os autopropulsados;
furgóns de equipaxe e outros furgóns especializados
35.20.33
Vagóns de mercadorías de ferrocarrís ou tranvías, agás os autopropulsados
35.20.4
Partes de locomotoras ou material rodante de ferrocarril ou tranvía; material
fixo e accesorios e as súas partes; material de control mecánico do tráfico
35.20.40
Partes de locomotoras ou material rodante de ferrocarril ou tranvía; material
fixo e accesorios e as súas partes; material de control mecánico do tráfico
35.20.9 Servizos de mantemento, reparación, reacondicionamento e equipamento de
locomotoras e material rodante de ferrocarril ou tranvía
35.20.91
Servizos de mantemento e reparación de locomotoras e material rodante de
ferrocarril ou tranvía
35.20.92
Servizos de reacondicionamento e equipamento (rematado) de locomotoras e
material rodante de ferrocarril ou tranvía
35.3
Aeronaves e naves espaciais
35.30
Aeronaves e naves espaciais
35.30.1
Motores para aeronaves e naves espaciais; aparatos para o lanzamento de
aeronaves, dispositivos de aterraxe sobre cuberta, simuladores de voo en terra
e as súas partes
35.30.11
Motores de arranque por faísca para a aviación

35.30.12
35.30.13
35.30.14

Turborreactores e turbopropulsores
Motores de reacción (agás turborreactores)
Aparatos para lanzamento de aeronaves; dispositivos de aterraxe sobre
cuberta ou aparatos análogos; simuladores de voo en terra, e as súas partes
35.30.15
Partes de motores de arranque por faísca para aeronaves
35.30.16
Partes de turborreactores ou turbopropulsores
35.30.2 Globos e dirixibles; planadores, ás delta e outras naves sen propulsión mecánica
35.30.21
Planadores e ás delta
35.30.22
Globos, dirixibles e outras aeronaves sen propulsión mecánica
35.30.3 Helicópteros e avións
35.30.31
Helicópteros
35.30.32
Avións e outras aeronaves n.c.o.p. de peso en baleiro igual ou inferior a 2.000
kg
35.30.33
Avións e outras aeronaves n.c.o.p., de peso en baleiro superior a 2.000 kg e
non superior a 15 000 kg
35.30.34
Avións e outras aeronaves n.c.o.p. de peso en baleiro superior a 15.000 kg
35.30.4 Naves espaciais (incluídos os satélites) e vehículos de lanzamento de naves espaciais
35.30.40
Naves espaciais (incluídos os satélites) e vehículos de lanzamento de naves
espaciais
35.30.5 Outras partes de aeronaves e naves espaciais
35.30.50
Outras partes de aeronaves e naves espaciais
35.30.9 Servizos de reparación e mantemento, reacondicionamento de aeronaves e motores de
aeronaves
35.30.91
Servizos de reparación e mantemento, reacondicionamento de aeronaves e
motores de aeronaves
35.30.92
Reacondicionamento de aeronaves
35.30.99
Servizos industriais para aeronaves e naves espaciais
35.4
Motocicletas e bicicletas
35.41
Motocicletas
35.41.1 Motocicletas e sidecares
35.41.11
Motocicletas e ciclomotores con motor auxiliar de émbolo alternativo de
explosión de cilindrada igual ou inferior a 50 cm3
35.41.12
Motocicletas con motor de émbolo alternativo de explosión de cilindrada
superior a 50 cm3
35.41.13
Motocicletas n.c.o.p.; sidecares
35.41.2 Partes e accesorios de motocicletas e sidecares
35.41.20
Partes e accesorios de motocicletas e sidecares
35.41.9 Servizos industriais para motocicletas
35.41.99
Servizos industriais para motocicletas
35.42
Bicicletas
35.42.1 Bicicletas e outros vehículos análogos sen motor
35.42.10
Bicicletas e outros vehículos análogos sen motor
35.42.2 Partes e accesorios de bicicletas e outros vehículos análogos sen motor
35.42.20
Partes e accesorios de bicicletas e outros vehículos análogos sen motor
35.42.9 Servizos industriais para bicicletas
35.42.99
Servizos industriais para bicicletas
35.43
Vehículos para discapacitados
35.43.1 Vehículos para discapacitados
35.43.11
Vehículos para discapacitados (agás partes e accesorios)
35.43.12
Partes e accesorios de vehículos para discapacitados
35.43.9 Servizos de reparación e mantemento de vehículos para discapacitados
35.43.90
Servizos de reparación e mantemento de vehículos para discapacitados
35.43.99
Servizos industriais para vehículos para discapacitados
35.5
Outros tipos de material de transporte n.c.o.p.
35.50
Outros tipos de material de transporte n.c.o.p.
35.50.1 Outros tipos de material de transporte n.c.o.p.
35.50.10
Outros tipos de material de transporte n.c.o.p.
35.50.9 Servizos de reparación e mantemento doutros tipos de material de transporte, n.c.o.p.
35.50.90
Servizos de reparación e mantemento doutros tipos de material de transporte,
n.c.o.p.

35.50.99
Servizos industriais para outros tipos de material de transporte n.c.o.p.
DN
MANUFACTURAS DIVERSAS N.C.O.P.
36
MOBLES; OUTROS ARTIGOS manufacturados N.C.O.P.
36.1
Mobles
36.11
Cadeiras e asentos
36.11.1 Asentos e as súas partes
36.11.11
Asentos con armazón feita basicamente de metal
36.11.12
Asentos con armazón feita basicamente de madeira
36.11.13
Outros asentos n.c.o.p.
36.11.14
Partes de asentos
36.11.2 Servizos de tapizado de cadeiras e asentos
36.11.20
Servizos de tapizado de cadeiras e asentos
36.11.9 Servizos de reparación e mantemento de asentos
36.11.90
Servizos de reparación e mantemento de asentos
36.11.99
Servizos industriais para cadeiras e asentos
36.12
Outros mobles para oficina e establecementos comerciais
36.12.1 Outros mobles para oficina e establecementos comerciais
36.12.11
Mobles metálicos do tipo usado en oficinas
36.12.12
Mobles de madeira do tipo usado en oficinas
36.12.13
Mobles de madeira para establecementos comerciais
36.12.9 Servizos industriais para outros mobles de oficina e establecementos comerciais
36.12.99
Servizos industriais para outros mobles de oficina e establecementos
comerciais
36.13
Mobles de cociña e baño
36.13.1 Mobles de cociña e baño
36.13.10
Mobles de cociña e baño
36.13.9 Servizos industriais para mobles de cociña e baño
36.13.99
Servizos industriais para mobles de cociña e baño
36.14
Outros mobles
36.14.1 Outros mobles
36.14.11
Mobles metálicos n.c.o.p.
36.14.12
Mobles de madeira do tipo usado en dormitorios, comedores e cuartos de estar
36.14.13
Mobles de madeira n.c.o.p.
36.14.14
Mobles de materiais plásticos e outros materiais (como a cana, o vimbio e o
bambú)
36.14.15
Partes doutros tipos de mobles
36.14.2 Servizos de rematado de mobles novos (agás tapizado de cadeiras e asentos)
36.14.20
Servizos de rematado de mobles novos (agás tapizado de cadeiras e asentos)
36.14.9 Servizos de reparación, mantemento e restauración de mobles
36.14.90
Servizos de reparación, mantemento e restauración de mobles
36.15
Colchóns
36.15.1 Somieres; colchóns
36.15.11
Somieres
36.15.12
Colchóns (agás soportes de colchón)
36.15.9 Servizos industriais para colchóns
36.15.99
Servizos industriais para colchóns
36.2
Artigos de xoiaría, ourivaría, prataría e similares
36.21
Moedas e medallas
36.21.1 Moedas e medallas
36.21.10
Moedas e medallas
36.21.9 Servizos industriais para moedas e medallas
36.21.99
Servizos industriais para moedas e medallas
36.22
Artigos de xoiaría, ourivaría e prataría
36.22.1 Xoias e artigos afíns n.c.o.p.
36.22.11
Perlas cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas, incluídas as sintéticas ou
reconstituídas, traballadas pero non engarzadas
36.22.12
Diamantes industriais traballados; po de pedras preciosas ou semipreciosas
naturais ou sintéticas
36.22.13
Artigos de xoiaría e as súas partes; artigos de ourivaría e as súas partes

36.22.14
Diamantes industriais traballados; po de pedras preciosas ou semipreciosas
naturais ou sintéticas
36.22.2 Servizos de transformación de pedras preciosas e artigos de xoiaría
36.22.20
Servizos de transformación de pedras preciosas e artigos de xoiaría
36.3
Instrumentos musicais
36.30
Instrumentos musicais
36.30.1 Instrumentos musicais e as súas partes
36.30.11
Pianos e outros instrumentos musicais de corda con teclado
36.30.12
Outros instrumentos musicais de corda
36.30.13
Órganos de tubo e teclado, harmonios e instrumentos análogos; acordeóns e
instrumentos análogos
36.30.14
Instrumentos de vento
36.30.15
Instrumentos musicais ou de teclado nos que o son se produce ou ten que
amplificarse electricamente
36.30.16
Outros instrumentos musicais
36.30.17
Metrónomos e diapasóns; mecanismos de caixas de música; cordas
harmónicas para instrumentos musicais
36.30.18
Partes e accesorios de instrumentos musicais
36.30.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de instrumentos musicais
36.30.91
Servizos de instalación de instrumentos musicais
36.30.92
Servizos de reparación e mantemento de instrumentos musicais
36.30.99
Servizos industriais para instrumentos musicais
36.4
Artigos deportivos
36.40
Artigos deportivos
36.40.1 Artigos deportivos
36.40.11
Esquís para a neve e demais equipos de esquí; patíns para o xeo e patíns de
roda; as súas partes
36.40.12
Esquís náuticos, táboas, táboas de vela e outros tipos de material para
deportes náuticos
36.40.13
Artigos e material de ximnasia, musculación e atletismo
36.40.14
Outros artigos e material para os deportes ou xogos ao aire libre; piscinas e
piscinas infantís
36.40.15
Canas de pescar, outros artigos para a pesca con cana; artigos de caza ou
pesca n.c.o.p.
36.40.9 Servizos de instalación, reparación e mantemento de material deportivo
36.40.90
Servizos de instalación, reparación e mantemento de material deportivo
36.40.99
Servizos industriais para artigos deportivos
36.5
Xogos e xoguetes
36.50
Xogos e xoguetes
36.50.1 Bonecos que representan só seres humanos; xoguetes que representan animais ou
seres non humanos; as súas partes
36.50.11
Bonecos que representan só seres humanos
36.50.12
Xoguetes que representan animais ou seres non humanos
36.50.13
Partes e accesorios de bonecos que representan seres humanos
36.50.2 Trens de xoguete e os seus accesorios; outras maquetas ou variedades e xoguetes de
construción
36.50.20
Trens de xoguete e os seus accesorios; outras maquetas ou variedades e
xoguetes de construción
36.50.3 Outros xoguetes (incluídos os instrumentos musicais de xoguete)
36.50.31
Xoguetes con rodas deseñados para neno; cochiños para bonecas
36.50.32
Crebacabezas
36.50.33
Outros xoguetes n.c.o.p.
36.50.4 Artigos para xogos de sociedade, de mesa e de salón
36.50.41
Naipes
36.50.42
Consolas de videoxogo (utilizadas cun receptor de televisión ou cunha pantalla
incorporada) e outros xogos de habilidade ou azar con pantalla electrónica
36.50.43
Artigos para o billar, artigos para xogos de sociedade, de mesa e de salón;
outros xogos que funcionan con moedas ou fichas
36.50.9
Servizos de instalación, reparación e mantemento de equipos para boleiras
automáticas e outros artigos para xogos de sociedade, de mesa e de salón

36.50.90

Servizos de instalación, reparación e mantemento de equipos para boleiras
automáticas e outros artigos para xogos de sociedade, de mesa e de salón
36.50.99
Servizos industriais para xogos e xoguetes
36.6
Artigos manufacturados diversos n.c.o.p.
36.61
Bixutaría
36.61.1 Bixutaría
36.61.10
Bixutaría
36.61.9 Servizos industriais para bixutaría
36.61.99
Servizos industriais para bixutaría
36.62
Vasoiras, cepillos e pinceis
36.62.1 Vasoiras e cepillos
36.62.11
Vasoiras e cepillos para a limpeza
36.62.12
Brochas e cepillos de uso persoal; pinceis e brochas para a pintura e a
escritura e pinceis para a aplicación de cosmética; cepillos de dentes
36.62.13
Outros cepillos n.c.o.p
36.62.9 Servizos industriais para vasoiras, cepillos e pinceis
36.62.99
Servizos industriais para vasoiras, cepillos e pinceis
36.63
Outros artigos manufacturados n.c.o.p.
36.63.1 Carruseis, bambáns, casetas de tiro e outras atraccións de feira
36.63.10
Carruseis, bambáns, casetas de tiro e outras atraccións de feira
36.63.2 Utensilios para escribir
36.63.21
Bolígrafos; rotuladores e marcadores con punta de feltro ou outra punta porosa;
portaminas
36.63.22
Plumas para debuxar con tinta chinesa; plumas estilográficas e outras plumas
36.63.23
Xogos de utensilios para escribir; portaplumas e portalapis e artigos análogos;
as súas partes
36.63.24
Lapis, lapis de cores, minas, pasteis, carbóns, xices para escribir ou debuxar e
xiz de xastre
36.63.25
Lousas e taboleiros; selos para datar, lacrar ou numerar e artigos análogos;
fitas para máquinas de escribir ou fitas análogas; tampóns
36.63.3 Paraugas; bastóns; botóns; moldes para botóns; peches de distintos tipos; as súas
partes
36.63.31
Paraugas e antucas; bastóns, bastóns-asento, látegos, fustas e similares
36.63.32
Partes, adornos e accesorios de paraugas, antucas, bastóns, bastóns-asento,
látegos, fustas e similares
36.63.33
Botóns de presión e corchetes e as súas partes; botóns; cremalleiras
36.63.34
Moldes para botóns e outras partes de botóns; pastillas para botóns; partes de
cremalleiras
36.63.4 Linóleo
36.63.40
Linóleo
36.63.5 Produtos de cabelo humano ou pelo animal; produtos análogos de materiais téxtiles
36.63.50
Produtos de cabelo humano ou pelo animal; produtos análogos de materiais
téxtiles
36.63.6 Acendedores, pipas e as súas partes; artigos de materiais combustibles; fósforos;
combustibles líquidos ou de gas licuado
36.63.61
Acendedores e chisqueiros; pipas e boquillas para cigarros e as súas partes;
escalabornes para a fabricación de pipas
36.63.62
Partes de acendedores; aliaxes pirofóricas; artigos de material combustible
36.63.63
Fósforos
36.63.64
Combustibles líquidos ou de gas licuado para acendedores en recipientes
cunha capacidade igual ou inferior a 300 cm3
36.63.7 Outros artigos n.c.o.p.
36.63.71
Artigos para festivais, carnaval e outras diversións, incluídos os artigos de
maxia e de broma
36.63.72
Coches para o transporte de nenos; as súas partes
36.63.73
Peites, pasadores e artigos análogos; prendedores; rizadores; pulverizadores
de toucador e os seus soportes; borlas para aplicar cosméticos
36.63.74
Instrumentos, aparatos e modelos deseñados para demostracións
36.63.75
Candelas, cirios e similares
36.63.76
Flores, follas e froitas artificiais e as súas partes

36.63.77
Outros artigos diversos n.c.o.p.
36.63.9 Servizos de taxidermia
36.63.90
Servizos de taxidermia
37
MATERIAIS SECUNDARIOS EN BRUTO
37.1
Materiais metálicos secundarios en bruto
37.10
Materiais metálicos secundarios en bruto
37.10.1 Materiais metálicos secundarios en bruto
37.10.10
Materiais metálicos secundarios en bruto
37.10.2 Servizos de desmantelamento naval
37.10.20
Servizos de desmantelamento naval
37.2
Materiais non metálicos secundarios en bruto
37.20
Materiais non metálicos secundarios en bruto
37.20.1 Materiais non metálicos secundarios en bruto
37.20.10
Materiais non metálicos secundarios en bruto
E
ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AUGA
EA
ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AUGA
40
ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AUGA QUENTE
40.1
Servizos de produción e distribución de electricidade
40.11
Electricidade
40.11.1 Enerxía eléctrica
40.11.10
Enerxía eléctrica
40.11.2 Elementos combustibles (cartuchos) esgotados (irradiados) de reactores nucleares
40.11.20
Elementos combustibles (cartuchos) esgotados (irradiados) de reactores
nucleares
40.12
Servizos de transmisión de electricidade
40.12.1 Servizos de transmisión de electricidade
40.12.10
Servizos de transmisión de electricidade
40.13
Servizos de distribución e comercio de electricidade
40.13.1 Servizos de distribución e comercio de electricidade
40.13.11
Servizos de distribución de electricidade
40.13.12
Servizos comerciais de electricidade
40.2
Gas manufacturado e servizos de distribución de combustibles gasosos por
condutos urbanos, agás gasodutos
40.21
Gas manufacturado
40.21.1 Gas de hulla, gas de auga, gas pobre e gases análogos distintos dos gases de petróleo
40.21.10
Gas de hulla, gas de auga, gas pobre e gases análogos distintos dos gases de
petróleo
40.22
Servizos de distribución e comercio de combustibles gasosos por condutos
urbanos
40.22.1 Servizos de distribución e comercio de combustibles gasosos por condutos urbanos
40.22.11
Servizos de distribución de combustibles gasosos por condutos urbanos
40.22.12
Servizos de comercio de combustibles gasosos por condutos urbanos
40.3
Servizos de subministración de vapor e auga quente (incluída a enerxía en frío)
40.30
Servizos de subministración de vapor e auga quente (incluída a enerxía en frío)
40.30.1 Servizos de subministración de vapor e auga quente (incluída a enerxía en frío)
40.30.10
Servizos de subministración de vapor e auga quente (incluída a enerxía en frío)
41
AUGA RECOLLIDA E DEPURADA, SERVIZOS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA
41.0
Auga recollida e depurada, servizos de distribución de auga
41.00
Auga recollida e depurada, servizos de distribución de auga
41.00.1 Auga natural
41.00.11
Auga potable
41.00.12
Auga non potable
41.00.2 Servizos de distribución de auga
41.00.20
Servizos de distribución de auga
F
TRABALLOS DE CONSTRUCIÓN
FA
TRABALLOS DE CONSTRUCIÓN
45
TRABALLOS DE CONSTRUCIÓN
45.1
Traballos de preparación do terreo
45.11
Traballos de demolición de inmobles e movemento de terras
45.11.1 Traballos de demolición, explanación e limpeza do terreo

45.11.11
Traballos de demolición
45.11.12
Traballos de explanación e limpeza do terreo
45.11.2 Traballos de escavación e movemento de terras
45.11.21
Traballos de perforación de gabias
45.11.22
Traballos de levantamento de capas superficiais contaminadas
45.11.23
Traballos de remodelación do terreo
45.11.24
Outros traballos de escavación e movemento de terras
45.11.3 Traballos de preparación do terreo para a minaría
45.11.30
Traballos de preparación do terreo para a minaría
45.12
Traballos de perforación e sondaxe
45.12.1 Traballos de perforación e sondaxe
45.12.10
Traballos de perforación e sondaxe
45.2
Traballos xerais de construción de inmobles e obras de enxeñaría civil
45.21
Traballos xerais de construción de inmobles e obras de enxeñaría civil
45.21.1 Traballos xerais de construción de inmobles (obras de nova planta, de ampliación,
modificación e renovación)
45.21.11
Traballos xerais de construción de inmobles dunha e de dúas vivendas
45.21.12
Traballos xerais de construción de inmobles de varias vivendas
45.21.13
Traballos xerais de construción de almacéns e edificios industriais
45.21.14
Traballos xerais de construción de edificios comerciais
45.21.15
Traballos xerais de construción doutros tipos de inmobles
45.21.2 Traballos xerais de construción de pontes, estradas elevadas, túneles e pasos
subterráneos
45.21.21
Traballos xerais de construción de pontes e estradas elevadas
45.21.22
Traballos xerais de construción de túneles e pasos subterráneos
45.21.3 Traballos xerais de construción de conducións, liñas de comunicación e tendidos
eléctricos (cables) a longa distancia
45.21.31
Traballos xerais de construción de conducións de petróleo e de gas a longa
distancia
45.21.32
Traballos xerais de construción doutras conducións a longa distancia (incluídas
as de auga)
45.21.33
Traballos xerais de construción de tendidos eléctricos para ferrocarrís
45.21.34
Traballos xerais de construción doutros tendidos eléctricos de superficie
45.21.35
Traballos xerais de construción doutros tendidos eléctricos subterráneos
45.21.36
Traballos xerais de construción de liñas de comunicación de superficie
45.21.37
Traballos xerais de construción de liñas de comunicación subterráneas
45.21.4 Traballos xerais de construción de conducións e tendidos locais e obras auxiliares
45.21.41
Traballos xerais de construción de conducións locais de auga e de saneamento
(incluídas as obras auxiliares)
45.21.42
Traballos xerais de construción de conducións locais de enerxía non eléctrica
(incluídas as obras auxiliares)
45.21.43
Traballos xerais de construción de tendidos eléctricos locais de superficie
(incluídas as obras auxiliares)
45.21.44
Traballos xerais de construción de tendidos eléctricos locais subterráneos
(incluídas as obras auxiliares)
45.21.45
Traballos xerais de construción de liñas telefónicas locais e outras liñas de
comunicación de superficie (incluídas as obras auxiliares)
45.21.46
Traballos xerais de construción de liñas telefónicas locais e outras liñas de
comunicación subterráneas (incluídas as obras auxiliares)
45.21.5 Traballos xerais de construción de centrais eléctricas, para a minaría e a industria
45.21.51
Traballos xerais de construción de centrais eléctricas
45.21.52
Traballos xerais de construción para a minaría e a manufactura
45.21.6 Traballos xerais de construción doutras estruturas e para obras de enxeñaría n.c.o.p.
45.21.61
Traballos xerais de construción de estruturas para estadios e outros terreos
deportivos
45.21.62
Traballos xerais de construción de estruturas para piscinas
45.21.63
Traballos xerais de construción de estruturas para outras instalacións
deportivas e recreativas
45.21.64
Traballos xerais de construción para obras de enxeñaría n.c.o.p.
45.21.7 Montaxe de construcións prefabricadas

45.21.71
Montaxe de edificios residenciais prefabricados
45.21.72
Montaxe de edificios non residenciais prefabricados
45.21.73
Montaxe doutras estruturas prefabricadas
45.22
Traballos de construción de cubertas e estruturas de cerramento
45.22.1 Traballos de construción de cubertas
45.22.11
Traballos de construción de armaduras para cubertas
45.22.12
Traballos de recubrimento e pintura de cubertas
45.22.13
Traballos de colocación de canos e caneiros
45.22.2 Traballos de impermeabilización
45.22.20
Traballos de impermeabilización
45.23
Traballos xerais de construción de autoestradas, estradas, vías férreas,
aeródromos e instalacións deportivas
45.23.1 Traballos xerais de construción de autoestradas, estradas, vías férreas e pistas de
aterraxe
45.23.11
Traballos xerais de cimentación para autoestradas, estradas, rúas e outras vías
de circulación para vehículos ou peóns
45.23.12
Traballos xerais de pavimentación de autoestradas, estradas, rúas e outras
vías de circulación para vehículos ou peóns
45.23.13
Traballos xerais de construción de vías férreas
45.23.14
Traballos xerais de construción de pistas de aterraxe
45.23.15
Traballos de pintura de marcas sobre estradas, estacionamentos e superficies
similares
45.23.2 Traballos de explanación para instalacións deportivas e recreativas
45.23.21
Traballos de explanación para estadios e campos de deportes
45.23.22
Traballos de explanación para outras instalacións deportivas e recreativas
45.24
Traballos xerais de construción para proxectos hidráulicos
45.24.1 Traballos xerais de construción de vías acuáticas, portos, diques, presas e outras obras
hidráulicas
45.24.11
Traballos xerais de construción de instalacións costeiras e portuarias
45.24.12
Traballos xerais de construción de diques e presas, canles e acuedutos
45.24.13
Traballos xerais de construción de esclusas, comportas e outras estruturas
hidromecánicas
45.24.14
Traballos de dragado e outras obras hidráulicas
45.25
Outros traballos de construción especializados
45.25.1 Traballos de estadas
45.25.10
Traballos de estadas
45.25.2 Traballos de cimentación; perforación de pozos de auga
45.25.21
Traballos de cimentación, incluída a instalación de estacas
45.25.22
Perforación de pozos de auga
45.25.3 Traballos de formigonado
45.25.31
Traballos con formigón armado
45.25.32
Outros traballos de formigonado
45.25.4 Traballos de montaxe de pezas de aceiro para a construción
45.25.41
Traballos de montaxe de pezas estruturais de aceiro para a construción de
inmobles
45.25.42
Traballos de montaxe de pezas estruturais de aceiro para a construción doutras
estruturas
45.25.5 Traballos de albanelaría
45.25.50
Traballos de albanelaría
45.25.6 Outros traballos de construción especializados
45.25.61
Traballos de instalación de chemineas industriais
45.25.62
Outros traballos de construción especializados n.c.o.p.
45.3
Traballos de instalación de edificios e obras
45.31
Traballos de instalación eléctrica
45.31.1 Traballos de instalación eléctrica
45.31.11
Traballos de instalación eléctrica en edificios residenciais
45.31.12
Traballos de instalación eléctrica en edificios non residenciais
45.31.13
Traballos de instalación eléctrica para outros proxectos de construción
45.31.2 Traballos de instalación de sistemas de alarma contra incendios e antirroubo e de
antenas domésticas

45.31.21
Traballos de instalación de sistemas de alarma contra incendios
45.31.22
Traballos de instalación de sistemas de alarma antirroubo
45.31.23
Traballos de instalación de antenas domésticas
45.31.3 Traballos de instalación de ascensores e escaleiras mecánicas
45.31.30
Traballos de instalación de ascensores e escaleiras mecánicas
45.31.4 Outros traballos de instalación eléctrica de edificios
45.31.41
Traballos de instalación eléctrica de cables de comunicacións
45.31.42
Traballos de instalación eléctrica de calefactores e outros equipos eléctricos,
incluídos os colectores eléctricos de enerxía solar, para inmobles
45.32
Traballos de illamento
45.32.1 Traballos de illamento
45.32.11
Traballos de illamento térmico
45.32.12
Outros traballos de illamento
45.33
Traballos de fontanaría
45.33.1 Traballos de instalación de calefacción, ventilación e aire acondicionado
45.33.11
Traballos de instalación de calefacción central
45.33.12
Traballos de instalación de ventilación e aire acondicionado
45.33.2 Traballos de tendido de canos de auga e de desaugadoiro
45.33.20
Traballos de tendido de canos de auga e de desaugadoiro
45.33.3 Traballos de instalación de gas
45.33.30
Traballos de instalación de gas
45.34
Outros traballos de instalación de edificios e obras
45.34.1 Traballos de instalación de varandas e pasamáns
45.34.10
Traballos de instalación de varandas e pasamáns
45.34.2 Outros traballos de instalación eléctrica
45.34.21
Traballos de instalación de sistemas de iluminación e sinalización para
estradas, aeroportos e portos
45.34.22
Outros traballos de instalación eléctrica n.c.o.p.
45.34.3 Outros traballos de instalación
45.34.31
Traballos de instalación de persianas e toldos
45.34.32
Outros traballos de instalación n.c.o.p.
45.4
Traballos de rematado de edificios e obras
45.41
Traballos de revogado
45.41.1 Traballos de revogado
45.41.10
Traballos de revogado
45.42
Traballos de instalación de carpintaría
45.42.1 Traballos de instalación de carpintaría
45.42.11
Instalación de portas e ventás
45.42.12
Outros traballos de instalación de carpintaría metálica
45.42.13
Outros traballos de instalación de carpintaría non metálica
45.43
Traballos de embaldosado de chans e paredes
45.43.1 Traballos de embaldosado de chans e paredes
45.43.11
Traballos de embaldosado de chans e paredes exteriores
45.43.12
Traballos de embaldosado de chans e paredes interiores
45.43.2 Outros traballos de pavimentación e revestimento de chans, revestimento de paredes e
empapelado de paredes
45.43.21
Traballos de colocación de pavimentos flexibles
45.43.22
Outros traballos de pavimentación e revestimento de chans
45.43.23
Traballos de revestimento de paredes e empapelado de paredes
45.43.3 Traballos de decoración interior
45.43.30
Traballos de decoración interior
45.44
Traballos de pintura e acristalamento
45.44.1 Traballos de acristalamento
45.44.10
Traballos de acristalamento
45.44.2 Traballos de pintura
45.44.21
Traballos de pintura de interiores de edificios
45.44.22
Traballos de pintura de exteriores de edificios
45.44.23
Traballos de pintura doutras estruturas de enxeñaría
45.45
Outros traballos de rematado de edificios e obras
45.45.1 Outros traballos de rematado de edificios e obras

45.45.11
Traballos de ornamentación
45.45.12
Traballos de limpeza exterior de edificios
45.45.13
Outros traballos de rematado de edificios e obras n.c.o.p.
45.5
Servizos de alugamento de equipo de construción ou demolición con operario
45.50
Servizos de alugamento de equipo de construción ou demolición con operario
45.50.1 Servizos de alugamento de equipo de construción ou demolición con operario
45.50.10
Servizos de alugamento de equipo de construción ou demolición con operario
G
SERVIZOS COMERCIAIS POR XUNTO E POLO MIÚDO; SERVIZOS DE
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS E ARTIGOS PERSOAIS
GA
SERVIZOS COMERCIAIS POR XUNTO E POLO MIÚDO; SERVIZOS DE
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS E ARTIGOS PERSOAIS
50
SERVIZOS COMERCIAIS, DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS; SERVIZOS COMERCIAIS
POLO MIÚDO DE COMBUSTIBLE
50.1
Servizos comerciais de vehículos de motor
50.10
Servizos comerciais de vehículos de motor
50.10.1 Servizos comerciais por xunto de vehículos de motor
50.10.11
Servizos comerciais por xunto de camións, remolques, semirremolques e
autobuses
50.10.12
Servizos comerciais por xunto doutros vehículos de motor de pasaxeiros
50.10.13
Servizos comerciais por xunto de caravanas e outros vehículos de cámping
50.10.14
Servizos comerciais por xunto de uso especial e doutros vehículos de motor
50.10.2 Servizos comerciais polo miúdo de vehículos de motor
50.10.21
Servizos comerciais polo miúdo de vehículos novos de motor de pasaxeiros
50.10.22
Servizos comerciais polo miúdo de vehículos usados de motor de pasaxeiros
50.10.23
Servizos comerciais polo miúdo de caravanas e outros vehículos de cámping
50.10.3 Venda de vehículos de motor a comisión ou por contrato
50.10.30
Venda de vehículos de motor a comisión ou por contrato
50.2
Servizos de conservación e reparación de vehículos de motor
50.20
Servizos de conservación e reparación de vehículos de motor
50.20.1 Servizos de conservación e reparación de automóbiles de pasaxeiros
50.20.11
Servizos de conservación ordinaria e reparación (agás servizos de reparación
do sistema eléctrico, pneumáticos e carrozaría) de automóbiles de pasaxeiros
50.20.12
Servizos de reparación do sistema eléctrico de automóbiles de pasaxeiros
50.20.13
Servizos de reparación de pneumáticos, incluídos o axuste e o equilibrado de
rodas de automóbiles de pasaxeiros
50.20.14
Servizos de reparación de carrozaría e similares (reparación de portas, fechos,
portelos, pintura e colisións) de automóbiles de pasaxeiros
50.20.2 Servizos de conservación e reparación doutros vehículos de motor
50.20.21
Servizos de conservación ordinaria e reparación (agás servizos de reparación
do sistema eléctrico e carrozaría) doutros vehículos de motor
50.20.22
Servizos de reparación do sistema eléctrico doutros vehículos de motor
50.20.23
Servizos de reparación de carrozaría e similares (reparación de portas, fechos,
portelos, pintura e colisións) doutros vehículos de motor
50.20.3 Outros servizos relacionados cos vehículos de motor
50.20.31
Lavado de automóbiles e servizos similares
50.20.32
Servizos de axuda en estrada para automóbiles
50.3
Servizos comerciais de repostos e accesorios de vehículos de motor
50.30
Servizos comerciais de repostos e accesorios de vehículos de motor
50.30.1 Servizos comerciais por xunto de repostos e de vehículos de motor
50.30.11
Servizos comerciais por xunto de pneumáticos
50.30.12
Servizos comerciais por xunto doutros repostos e accesorios de vehículos de
motor
50.30.2 Servizos comerciais polo miúdo de repostos e accesorios de vehículos de motor
50.30.21
Servizos comerciais polo miúdo de pneumáticos
50.30.22
Servizos comerciais polo miúdo doutros repostos e accesorios de vehículos de
motor
50.30.3 Venda de repostos e accesorios de vehículos de motor a comisión ou por contrato
50.30.30
Venda de repostos e accesorios de vehículos de motor a comisión ou por
contrato

50.4
Servizos comerciais e de conservación e reparación de motocicletas e repostos
e accesorios
50.40
Servizos comerciais e de conservación e reparación de motocicletas e repostos
e accesorios
50.40.1 Servizos comerciais por xunto de motocicletas e repostos e accesorios
50.40.10
Servizos comerciais por xunto de motocicletas e repostos e accesorios
50.40.2 Servizos comerciais polo miúdo de motocicletas e repostos e accesorios
50.40.20
Servizos comerciais polo miúdo de motocicletas e repostos e accesorios
50.40.3 Venda de motocicletas e repostos e accesorios a comisión ou por contrato
50.40.30
Venda de motocicletas e repostos e accesorios a comisión ou por contrato
50.40.4 Servizos de conservación e reparación de motocicletas
50.40.40
Servizos de conservación e reparación de motocicletas
50.5
Servizos comerciais polo miúdo de carburantes para a automoción
50.50
Servizos comerciais polo miúdo de carburantes para a automoción
50.50.1 Servizos comerciais polo miúdo de carburantes para a automoción
50.50.10
Servizos comerciais polo miúdo de carburantes para a automoción
51
SERVIZOS COMERCIAIS POR XUNTO E DE INTERMEDIARIOS, AGÁS OS
DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS
51.1
Servizos de intermediarios do comercio
51.11
Venda de animais vivos, materias primas agrícolas, materias primas téxtiles e
produtos semielaborados a comisión ou por contrato
51.11.1 Venda de animais vivos, materias primas agrícolas, materias primas téxtiles e produtos
semielaborados a comisión ou por contrato
51.11.11
Venda de animais vivos a comisión ou por contrato
51.11.12
Venda de materias primas agrícolas, materias primas téxtiles e produtos
semielaborados a comisión ou por contrato
51.12
Venda de combustibles, minerais, metais e produtos químicos industriais a
comisión ou por contrato
51.12.1 Venda de combustibles, minerais, metais e produtos químicos industriais e técnicos a
comisión ou por contrato
51.12.11
Venda de combustibles a comisión ou por contrato
51.12.12
Venda de minerais e metais a comisión ou por contrato
51.12.13
Venda de produtos químicos industriais e técnicos a comisión ou por contrato
51.13
Venda de madeira e materiais de construción a comisión ou por contrato
51.13.1 Venda de madeira e materiais de construción a comisión ou por contrato
51.13.11
Venda de madeira e produtos de madeira a comisión ou por contrato
51.13.12
Venda doutros materiais de construción a comisión ou por contrato
51.14
Venda de maquinaria, equipo industrial, barcos e avións a comisión ou por
contrato
51.14.1 Venda de maquinaria, equipo industrial, barcos e avións a comisión ou por contrato
51.14.11
Venda de maquinaria de oficina e equipo informático a comisión ou por contrato
51.14.12
Venda doutros tipos de maquinaria e equipo industrial a comisión ou por
contrato
51.14.13
Venda de barcos e avións a comisión ou por contrato
51.15
Venda de mobles, artigos domésticos e artigos de ferraxaría e quincallaría a
comisión ou por contrato
51.15.1 Venda de mobles, artigos domésticos e artigos de ferraxaría e quincallaría a comisión
ou por contrato
51.15.10
Venda de mobles, artigos domésticos e artigos de ferraxaría e quincallaría a
comisión ou por contrato
51.16
Venda de produtos téxtiles, pezas de vestir, calzado e artigos de pel e coiro a
comisión ou por contrato
51.16.1 Venda de produtos téxtiles, pezas de vestir, calzado e artigos de pel e coiro a comisión
ou por contrato
51.16.11
Venda de produtos téxtiles a comisión ou por contrato
51.16.12
Venda de pezas de vestir e calzado a comisión ou por contrato
51.16.13
Venda de artigos de pel e coiro a comisión ou por contrato
51.17
Venda de alimentos, bebidas e tabaco a comisión ou por contrato
51.17.1 Venda de alimentos, bebidas e tabaco a comisión ou por contrato
51.17.11
Venda de alimentos e bebidas a comisión ou por contrato

51.17.12
Venda de tabaco a comisión ou por contrato
51.18
Vendas por representantes especializados en produtos concretos ou gamas de
produtos n.c.o.p. a comisión ou por contrato
51.18.1 Vendas por representantes especializados en produtos concretos ou gamas de
produtos n.c.o.p. a comisión ou por contrato
51.18.11
Vendas por representantes especializados en produtos farmacéuticos e
médicos e en cosméticos a comisión ou por contrato
51.18.12
Vendas por representantes especializados en produtos n.c.o.p. a comisión ou
por contrato
51.19
Vendas por representantes especializados en produtos diversos a comisión ou
por contrato
51.19.1 Vendas por representantes especializados en produtos diversos a comisión ou por
contrato
51.19.10
Vendas por representantes especializados en produtos diversos a comisión ou
por contrato
51.2
Servizos comerciais por xunto de materias primas agrícolas e animais vivos
51.21
Servizos comerciais por xunto de gran, sementes e pensos
51.21.1 Servizos comerciais por xunto de gran, sementes e pensos
51.21.11
Servizos comerciais por xunto de gran
51.21.12
Servizos comerciais por xunto de sementes (distintas das oleaxinosas)
51.21.13
Servizos comerciais por xunto de sementes e froitas oleaxinosas
51.21.14
Servizos comerciais por xunto de pensos
51.21.15
Servizos comerciais por xunto de materias primas agrícolas n.c.o.p.
51.22
Servizos comerciais por xunto de flores e plantas
51.22.1 Servizos comerciais por xunto de flores e plantas
51.22.10
Servizos comerciais por xunto de flores e plantas
51.23
Servizos comerciais por xunto de animais vivos
51.23.1 Servizos comerciais por xunto de animais vivos
51.23.10
Servizos comerciais por xunto de animais vivos
51.24
Servizos comerciais por xunto de coiros, peles e coiro curtido
51.24.1 Servizos comerciais por xunto de coiros, peles e coiro curtido
51.24.10
Servizos comerciais por xunto de coiros, peles e coiro curtido
51.25
Servizos comerciais por xunto de tabaco sen manufacturar
51.25.1 Servizos comerciais por xunto de tabaco sen manufacturar
51.25.10
Servizos comerciais por xunto de tabaco sen manufacturar
51.3
Servizos comerciais por xunto de alimentos, bebidas e tabaco
51.31
Servizos comerciais por xunto de froitas, legumes e hortalizas
51.31.1 Servizos comerciais por xunto de froitas, legumes e hortalizas
51.31.11
Servizos comerciais por xunto de patacas
51.31.12
Servizos comerciais por xunto doutras verduras, froitas e froitos secos sen
elaborar
51.32
Servizos comerciais por xunto de carne e produtos cárnicos
51.32.1 Servizos comerciais por xunto de carne e produtos cárnicos
51.32.11
Servizos comerciais por xunto de carnes, aves e produtos de caza
51.32.12
Servizos comerciais por xunto de produtos cárnicos
51.33
Servizos comerciais por xunto de produtos lácteos, ovos, aceites e graxas
comestibles
51.33.1 Servizos comerciais por xunto de produtos lácteos, ovos, aceites e graxas comestibles
51.33.11
Servizos comerciais por xunto de produtos lácteos
51.33.12
Servizos comerciais por xunto de ovos
51.33.13
Servizos comerciais por xunto de aceites e graxas comestibles
51.34
Servizos comerciais por xunto de bebidas alcohólicas e outras bebidas
51.34.1 Servizos comerciais por xunto de bebidas alcohólicas e outras bebidas
51.34.11
Servizos comerciais por xunto de zumes de froitas, legumes e hortalizas, augas
minerais e bebidas non alcohólicas
51.34.12
Servizos comerciais por xunto de cervexas, viños, licores e outras bebidas
alcohólicas
51.35
Servizos comerciais por xunto de produtos do tabaco
51.35.1 Servizos comerciais por xunto de produtos do tabaco
51.35.10
Servizos comerciais por xunto de produtos do tabaco

51.36
Servizos comerciais por xunto de azucre, chocolate e produtos de confeitaría
51.36.1 Servizos comerciais por xunto de azucre, chocolate e produtos de confeitaría
51.36.11
Servizos comerciais por xunto de azucre
51.36.12
Servizos comerciais por xunto de produtos de confeitaría e de chocolate
51.37
Servizos comerciais por xunto de café, té, cacao e especias
51.37.1 Servizos comerciais por xunto de café, té, cacao e especias
51.37.10
Servizos comerciais por xunto de café, té, cacao e especias
51.38
Servizos comerciais por xunto doutros alimentos, con inclusión de peixes,
crustáceos e moluscos
51.38.1 Servizos comerciais por xunto de peixes, crustáceos e moluscos
51.38.10
Servizos comerciais por xunto de peixes, crustáceos e moluscos
51.38.2 Servizos comerciais por xunto doutros alimentos
51.38.21
Servizos comerciais por xunto de legumes e hortalizas, froitas e froitos secos
elaborados
51.38.22
Servizos comerciais por xunto de produtos de panadaría
51.38.23
Servizos comerciais por xunto de alimentos preparados (con inclusión dos
alimentos infantís e dietéticos e outros alimentos preparados homoxeneizados)
51.38.24
Servizos comerciais por xunto de alimentos para animais domésticos
51.39
Servizos comerciais por xunto non especializados de alimentos bebidas e
tabaco
51.39.1 Servizos comerciais por xunto non especializados de alimentos bebidas e tabaco
51.39.11
Servizos comerciais por xunto non especializados de alimentos conxelados
51.39.12
Servizos comerciais por xunto non especializados de alimentos non
conxelados, bebidas e tabaco
51.4
Servizos comerciais por xunto de artigos domésticos
51.41
Servizos comerciais por xunto de produtos téxtiles
51.41.1 Servizos comerciais por xunto de produtos téxtiles
51.41.11
Servizos comerciais por xunto de produtos téxtiles para vestir
51.41.12
Servizos comerciais por xunto doutros produtos téxtiles
51.41.13
Servizos comerciais por xunto de mercería
51.41.14
Servizos comerciais por xunto de roupa branca
51.42
Servizos comerciais por xunto de roupa e calzado
51.42.1 Servizos comerciais por xunto de roupa e calzado
51.42.11
Servizos comerciais por xunto de roupa exterior
51.42.12
Servizos comerciais por xunto de roupa interior
51.42.13
Servizos comerciais por xunto de artigos de pel
51.42.14
Servizos comerciais por xunto de calzado
51.42.15
Servizos comerciais por xunto de complementos do vestido
51.43
Servizos comerciais por xunto de aparatos electrodomésticos e de radio e
televisión
51.43.1 Servizos comerciais por xunto de aparatos electrodomésticos, material de iluminación e
outro material para instalacións eléctricas
51.43.11
Servizos comerciais por xunto de aparatos electrodomésticos
51.43.12
Servizos comerciais por xunto de material de iluminación
51.43.13
Servizos comerciais por xunto de cables, interruptores e outro material para
instalacións eléctricas de uso doméstico
51.43.2 Servizos comerciais por xunto de equipos de radio e televisión, gravacións e DVD
51.43.21
Servizos comerciais por xunto de equipos de radio, televisión e vídeo
51.43.22
Servizos comerciais por xunto de discos, fitas de audio e vídeo, CD e DVD
51.44
Servizos comerciais por xunto de louza e cristalaría, papel pintado e material
de limpeza
51.44.1 Servizos comerciais por xunto de louza e cristalaría, papel pintado e material de
limpeza
51.44.11
Servizos comerciais por xunto de cubertos e utensilios domésticos de metal
51.44.12
Servizos comerciais por xunto de cristalaría, louza e cerámica
51.44.13
Servizos comerciais por xunto de papel pintado
51.44.14
Servizos comerciais por xunto de material de limpeza
51.45
Servizos comerciais por xunto de produtos de perfumaría e cosméticos
51.45.1 Servizos comerciais por xunto de produtos de perfumaría e cosméticos
51.45.10
Servizos comerciais por xunto de produtos de perfumaría e cosméticos

51.46
Servizos comerciais por xunto de produtos farmacéuticos
51.46.1 Servizos comerciais por xunto de produtos farmacéuticos e instrumentos e aparatos
cirúrxicos e ortopédicos
51.46.11
Servizos comerciais por xunto de produtos farmacéuticos
51.46.12
Servizos comerciais por xunto de aparatos e instrumentos cirúrxicos e
ortopédicos
51.47
Servizos comerciais por xunto doutros artigos domésticos
51.47.1 Servizos comerciais por xunto de mobiliario doméstico, revestimento de chans e outros
instrumentos domésticos non eléctricos
51.47.11
Servizos comerciais por xunto de mobiliario doméstico
51.47.12
Servizos comerciais por xunto de instrumentos domésticos non eléctricos
51.47.13
Servizos comerciais por xunto de artigos de vimbio, cortiza, cobre e outros
artigos de madeira
51.47.14
Servizos comerciais por xunto de revestimento de chans
51.47.15
Servizos comerciais por xunto de artigos e material domésticos n.c.o.p.
51.47.2 Servizos comerciais por xunto de papel e cartón, libros, revistas e papelaría
51.47.21
Servizos comerciais por xunto de libros, revistas e xornais
51.47.22
Servizos comerciais por xunto de papelaría
51.47.3 Servizos comerciais por xunto doutros artigos de consumo
51.47.31
Servizos comerciais por xunto de instrumentos musicais e partituras
51.47.32
Servizos comerciais por xunto de artigos fotográficos e ópticos
51.47.33
Servizos comerciais por xunto de xogos e xoguetes
51.47.34
Servizos comerciais por xunto de reloxos e artigos de xoiaría
51.47.35
Servizos comerciais por xunto de artigos de deporte (incluídas as bicicletas)
51.47.36
Servizos comerciais por xunto de artigos de coiro e para viaxe
51.47.37
Servizos comerciais por xunto de artigos de consumo diversos n.c.o.p.
51.5
Servizos comerciais por xunto de produtos intermedios non agrícolas e de
desperdicios e escouras
51.51
Servizos comerciais por xunto de combustibles sólidos, líquidos e gasosos e
produtos afíns
51.51.1 Servizos comerciais por xunto de combustibles sólidos, líquidos e gasosos e produtos
afíns
51.51.11
Servizos comerciais por xunto de combustibles sólidos
51.51.12
Servizos comerciais por xunto de gasolina para motores, incluídos os de avións
51.51.13
Servizos comerciais por xunto doutros combustibles líquidos e gasosos e
produtos afíns
51.52
Servizos comerciais por xunto de minerais metálicos e de metais
51.52.1 Servizos comerciais por xunto de minerais metálicos
51.52.11
Servizos comerciais por xunto de minerais de metais férreos
51.52.12
Servizos comerciais por xunto de minerais distintos de metais non férreos
51.52.2 Servizos comerciais por xunto de metais en formas primarias
51.52.21
Servizos comerciais por xunto de ferro e aceiro en formas primarias
51.52.22
Servizos comerciais por xunto de metais distintos do ferro en formas primarias
51.53
Servizos comerciais por xunto de madeira, materiais de construción e material
sanitario
51.53.1 Servizos comerciais por xunto de madeira e de produtos de primeira transformación da
madeira
51.53.11
Servizos comerciais por xunto de madeira en bruto
51.53.12
Servizos comerciais por xunto de produtos de primeira transformación da
madeira
51.53.2 Servizos comerciais por xunto de pinturas, vidro plano, material sanitario e outros
materiais de construción
51.53.21
Servizos comerciais por xunto de material sanitario
51.53.22
Servizos comerciais por xunto de pinturas, vernices e lacas
51.53.23
Servizos comerciais por xunto de vidro plano
51.53.24
Servizos comerciais por xunto doutros materiais de construción
51.54
Servizos comerciais por xunto de material e subministracións de ferraxaría,
fontanaría e calefacción
51.54.1 Servizos comerciais por xunto de material e subministracións de ferraxaría, fontanaría e
calefacción

51.54.11
51.54.12
51.54.13
51.55
51.55.1

Servizos comerciais por xunto de ferraxaría
Servizos comerciais por xunto de instalacións de fontanaría e calefacción
Servizos comerciais por xunto de ferramentas de uso manual
Servizos comerciais por xunto de produtos químicos
Servizos comerciais por xunto de produtos químicos industriais básicos,
fertilizantes, resinas sintéticas e materiais plásticos en formas primarias
Servizos comerciais por xunto de fertilizantes e produtos agroquímicos
Servizos comerciais por xunto de resinas sintéticas e plásticos en formas

51.55.11
51.55.12
primarias
51.55.13
Servizos comerciais por xunto doutros produtos químicos industriais
51.56
Servizos comerciais por xunto doutros produtos semielaborados
51.56.1 Servizos comerciais por xunto doutros produtos semielaborados
51.56.11
Servizos comerciais por xunto de papel e cartón
51.56.12
Servizos comerciais por xunto de fibras téxtiles
51.56.13
Servizos comerciais por xunto de produtos semielaborados distintos dos
agrícolas n.c.o.p.
51.57
Servizos comerciais por xunto de ferralla e produtos de escoura
51.57.1 Servizos comerciais por xunto de ferralla e produtos de escoura
51.57.10
Servizos comerciais por xunto de ferralla e produtos de escoura
51.8
Servizos comerciais por xunto de maquinaria, equipo e subministracións
51.81
Servizos comerciais por xunto de máquinas ferramenta
51.81.1 Servizos comerciais por xunto de máquinas ferramenta
51.81.11
Servizos comerciais por xunto de máquinas ferramenta para traballar a madeira
51.81.12
Servizos comerciais por xunto de máquinas ferramenta para traballar o metal
51.81.13
Servizos comerciais por xunto de máquinas ferramenta para traballar outros
materiais
51.82
Servizos comerciais por xunto de maquinaria e material de minaría, construción
e enxeñaría civil
51.82.1 Servizos comerciais por xunto de maquinaria e material de minaría, construción e
enxeñaría civil
51.82.10
Servizos comerciais por xunto de maquinaria e material de minaría, construción
e enxeñaría civil
51.83
Servizos comerciais por xunto de maquinaria para a industria téxtil e de
máquinas industriais de coser e calcetar
51.83.1 Servizos comerciais por xunto de maquinaria para a industria téxtil e de máquinas
industriais de coser e calcetar
51.83.10
Servizos comerciais por xunto de maquinaria para a industria téxtil e de
máquinas industriais de coser e calcetar
51.84
Servizos comerciais por xunto de ordenadores, equipo informático periférico e
programas informáticos
51.84.1 Servizos comerciais por xunto de ordenadores, equipo informático periférico e
programas informáticos
51.84.10
Servizos comerciais por xunto de ordenadores, equipo informático periférico e
programas informáticos
51.85
Servizos comerciais por xunto doutros tipos de maquinaria e material de oficina
51.85.1 Servizos comerciais por xunto doutros tipos de maquinaria e material de oficina
51.85.11
Servizos comerciais por xunto de maquinaria de oficina, como máquinas de
escribir, fotocopiadoras e calculadoras
51.85.12
Servizos comerciais por xunto de material de oficina
51.86
Servizos comerciais por xunto doutros compoñentes e equipos electrónicos
51.86.1 Servizos comerciais por xunto doutros compoñentes e equipos electrónicos
51.86.10
Servizos comerciais por xunto doutros compoñentes e equipos electrónicos
51.87
Servizos comerciais por xunto doutros tipos de maquinaria e material utilizados
na industria, o comercio e a navegación
51.87.1 Servizos comerciais por xunto doutros tipos de maquinaria utilizada na industria, o
comercio e a navegación
51.87.11
Servizos comerciais por xunto de material de transporte distinto dos vehículos
de motor, as motocicletas e as bicicletas
51.87.12
Servizos comerciais por xunto de subministracións de maquinaria e material
industrial

51.87.13
Servizos comerciais por xunto de equipos de elevación e manipulación
51.87.14
Servizos comerciais por xunto de maquinaria para as industrias da
alimentación, as bebidas e o tabaco
51.87.15
Servizos comerciais por xunto de maquinaria, aparatos e material profesional
eléctrico
51.87.16
Servizos comerciais por xunto de maquinaria, aparatos e material con outras
funcións xerais e específicas
51.88
Servizos comerciais por xunto de maquinaria, accesorios e ferramentas
agrícolas, con inclusión dos tractores
51.88.1 Servizos comerciais por xunto de maquinaria, accesorios e ferramentas agrícolas, con
inclusión dos tractores
51.88.11
Servizos comerciais por xunto de tractores agrícolas
51.88.12
Servizos comerciais por xunto de maquinaria agrícola e forestal (agás
tractores) e de accesorios e ferramentas
51.9
Outros servizos comerciais por xunto
51.90
Outros servizos comerciais por xunto
51.90.1 Outros servizos comerciais por xunto
51.90.10
Outros servizos comerciais por xunto
52
SERVIZOS COMERCIAIS POLO MIÚDO, AGÁS DE VEHÍCULOS DE MOTOR,
MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES; SERVIZOS DE REPARACIÓN DE
EFECTOS PERSOAIS E APARELLOS DOMÉSTICOS
52.1
Servizos comerciais polo miúdo en establecementos non especializados
52.11
Servizos comerciais polo miúdo en establecementos non especializados con
predominio de alimentos, bebidas ou tabaco
52.11.1 Servizos comerciais polo miúdo en establecementos non especializados con
predominio de alimentos, bebidas ou tabaco
52.11.11
Servizos comerciais polo miúdo en establecementos non especializados con
predominio de alimentos conxelados
52.11.12
Servizos comerciais polo miúdo en establecementos non especializados con
predominio de alimentos non conxelados, bebidas ou tabaco
52.12
Outros servizos comerciais polo miúdo en establecementos non especializados
52.12.1 Outros servizos comerciais polo miúdo en establecementos non especializados
52.12.10
Outros servizos comerciais polo miúdo en establecementos non especializados
52.2
Servizos comerciais polo miúdo de alimentos, bebidas e tabaco en
establecementos especializados
52.21
Servizos comerciais polo miúdo de froitas e verduras frescas
52.21.1 Servizos comerciais polo miúdo de froitas e verduras frescas
52.21.10
Servizos comerciais polo miúdo de froitas e verduras frescas
52.22
Servizos comerciais polo miúdo de carne (con inclusión das aves) e produtos
cárnicos
52.22.1 Servizos comerciais polo miúdo de carne (con inclusión das aves) e produtos cárnicos
52.22.10
Servizos comerciais polo miúdo de carne (con inclusión das aves) e produtos
cárnicos
52.23
Servizos comerciais polo miúdo de peixe e mariscos
52.23.1 Servizos comerciais polo miúdo de peixe e mariscos
52.23.10
Servizos comerciais polo miúdo de peixe e mariscos
52.24
Servizos comerciais polo miúdo de pan, pasteis, bolos e doces
52.24.1 Servizos comerciais polo miúdo de pan, pasteis, bolos e doces
52.24.11
Servizos comerciais polo miúdo de pan e bolos
52.24.12
Servizos comerciais polo miúdo de doces
52.25
Servizos comerciais polo miúdo de bebidas alcohólicas e outras bebidas
52.25.1 Servizos comerciais polo miúdo de bebidas alcohólicas e outras bebidas
52.25.10
Servizos comerciais polo miúdo de bebidas alcohólicas e outras bebidas
52.26
Servizos comerciais polo miúdo de produtos do tabaco
52.26.1 Servizos comerciais polo miúdo de produtos do tabaco
52.26.10
Servizos comerciais polo miúdo de produtos do tabaco
52.27
Outros servizos comerciais polo miúdo de alimentos, bebidas e tabaco en
establecementos especializados
52.27.1 Servizos comerciais polo miúdo doutros alimentos, bebidas e tabaco en
establecementos especializados

52.27.11
Servizos comerciais polo miúdo de produtos lácteos e ovos
52.27.12
Servizos comerciais polo miúdo de produtos comestibles en establecementos
especializados n.c.o.p.
52.3
Servizos comerciais polo miúdo de produtos farmacéuticos e médicos, e de
artigos de cosmética e de toucador
52.31
Servizos comerciais polo miúdo de produtos farmacéuticos
52.31.1 Servizos comerciais polo miúdo de produtos farmacéuticos
52.31.10
Servizos comerciais polo miúdo de produtos farmacéuticos
52.32
Servizos comerciais polo miúdo de produtos médicos e ortopédicos
52.32.1 Servizos comerciais polo miúdo de produtos médicos e ortopédicos
52.32.10
Servizos comerciais polo miúdo de produtos médicos e ortopédicos
52.33
Servizos comerciais polo miúdo de artigos de cosmética e de toucador
52.33.1 Servizos comerciais polo miúdo de artigos de cosmética e de toucador
52.33.10
Servizos comerciais polo miúdo de artigos de cosmética e de toucador
52.4
Outros servizos comerciais polo miúdo de produtos novos en establecementos
especializados
52.41
Servizos comerciais polo miúdo de produtos téxtiles
52.41.1 Servizos comerciais polo miúdo de produtos téxtiles e de mercería
52.41.11
Servizos comerciais polo miúdo de produtos téxtiles (agás mercería)
52.41.12
Servizos comerciais polo miúdo de produtos de mercería
52.42
Servizos comerciais polo miúdo de pezas de vestir
52.42.1 Servizos comerciais polo miúdo de pezas de vestir
52.42.10
Servizos comerciais polo miúdo de pezas de vestir
52.43
Servizos comerciais polo miúdo de calzado e artigos de coiro
52.43.1 Servizos comerciais polo miúdo de calzado e artigos de coiro
52.43.11
Servizos comerciais polo miúdo de calzado
52.43.12
Servizos comerciais polo miúdo de artigos de coiro e artigos de viaxe
52.44
Servizos comerciais polo miúdo de mobles, material de iluminación e artigos
domésticos n.c.o.p.
52.44.1 Servizos comerciais polo miúdo de mobiliario doméstico, material de iluminación e
artigos domésticos n.c.o.p.
52.44.11
Servizos comerciais polo miúdo de mobiliario doméstico
52.44.12
Servizos comerciais polo miúdo de utensilios domésticos diversos, cubertos,
louza, cristalaría, porcelana e cerámica
52.44.13
Servizos comerciais polo miúdo de artigos de iluminación
52.44.14
Servizos comerciais polo miúdo de cortinas, cortinas de malla e artigos
domésticos diversos de material téxtil
52.44.15
Servizos comerciais polo miúdo de artigos de madeira, cortiza e vimbio
52.44.16
Servizos comerciais polo miúdo de instrumentos, artigos e material doméstico
non eléctrico n.c.o.p.
52.45
Servizos comerciais polo miúdo de electrodomésticos, aparatos de radio,
televisión e son
52.45.1 Servizos comerciais polo miúdo de electrodomésticos
52.45.10
Servizos comerciais polo miúdo de electrodomésticos
52.45.2 Servizos comerciais polo miúdo de aparatos de radio e televisión, instrumentos
musicais, discos, fitas e DVD
52.45.21
Servizos comerciais polo miúdo de material de audio e vídeo
52.45.22
Servizos comerciais polo miúdo de fitas de audio e vídeo (gravadas e sen
gravar), DVD, CD e discos
52.45.23
Servizos comerciais polo miúdo de instrumentos musicais e partituras
52.46
Servizos comerciais polo miúdo de ferraxaría, pinturas e vidro
52.46.1 Servizos comerciais polo miúdo de ferraxaría, pinturas e vidro
52.46.11
Servizos comerciais polo miúdo de ferraxaría
52.46.12
Servizos comerciais polo miúdo de pinturas, vernices e lacas
52.46.13
Servizos comerciais polo miúdo de vidro
52.46.14
Servizos comerciais polo miúdo de material para reparacións e traballos
caseiros
52.46.15
Servizos comerciais polo miúdo de material sanitario
52.46.16
Servizos comerciais polo miúdo de materiais de construción n.c.o.p.

52.47
Servizos comerciais polo miúdo de libros, publicacións periódicas e artigos de
papelaría
52.47.1 Servizos comerciais polo miúdo de libros, publicacións periódicas e artigos de papelaría
52.47.11
Servizos comerciais polo miúdo de libros
52.47.12
Servizos comerciais polo miúdo de xornais e revistas
52.47.13
Servizos comerciais polo miúdo de artigos de papelaría
52.48
Outros servizos comerciais polo miúdo en establecementos especializados
52.48.1
Servizos comerciais polo miúdo de mobiliario de oficina, subministracións e
material de oficina, ordenadores e material óptico e fotográfico en
establecementos especializados
52.48.11
Servizos comerciais polo miúdo de mobiliario de oficina
52.48.12
Servizos comerciais polo miúdo de subministracións, maquinaria e material de
oficina
52.48.13
Servizos comerciais polo miúdo de ordenadores e programas non
personalizados
52.48.14
Servizos comerciais polo miúdo de material fotográfico, óptico e de precisión
52.48.15
Servizos comerciais polo miúdo de material de telecomunicación
52.48.2 Servizos comerciais polo miúdo de reloxos, xoias, artigos de deporte, xogos e xoguetes
en establecementos especializados
52.48.21
Servizos comerciais polo miúdo de reloxos e xoias
52.48.22
Servizos comerciais polo miúdo de artigos de deporte (con inclusión das
bicicletas)
52.48.23
Servizos comerciais polo miúdo de xogos e xoguetes
52.48.3 Servizos comerciais polo miúdo de produtos non comestibles n.c.o.p. en
establecementos especializados
52.48.31
Servizos comerciais polo miúdo de material de limpeza, papel pintado e
revestimento de chans
52.48.32
Servizos comerciais polo miúdo de flores, plantas, sementes e fertilizantes
52.48.33
Servizos comerciais polo miúdo de animais domésticos
52.48.34
Servizos comerciais polo miúdo de artigos para regalo
52.48.35
Servizos comerciais polo miúdo de fuel para uso doméstico, gas envasado,
carbón e leña
52.48.36
Servizos comerciais polo miúdo de selos, moedas e medallas
52.48.37
Servizos comerciais polo miúdo de galerías comerciais de arte
52.48.38
Servizos comerciais polo miúdo doutros produtos non comestibles n.c.o.p. en
establecementos especializados
52.5
Servizos comerciais polo miúdo, realizados en establecementos de artigos
usados
52.50
Servizos comerciais polo miúdo, realizados en establecementos de artigos
usados
52.50.1 Servizos comerciais polo miúdo, realizados en establecementos de artigos usados
52.50.11
Servizos comerciais polo miúdo de antigüidades
52.50.12
Servizos comerciais polo miúdo, realizados en establecementos de libros
usados
52.50.13
Servizos comerciais polo miúdo, realizados en establecementos doutros artigos
usados
52.6
Servizos comerciais polo miúdo non realizados en establecementos
52.61
Servizos comerciais polo miúdo a través de empresas de venda por correo
52.61.1 Servizos comerciais polo miúdo a través de empresas de venda por correo
52.61.11
Servizos comerciais polo miúdo a través de empresas de venda por correo
especializadas en produtos téxtiles e pezas de vestir
52.61.12
Servizos comerciais polo miúdo a través de empresas de venda por correo
especializadas noutros artigos
52.61.13
Servizos comerciais polo miúdo a través de empresas de venda por correo non
especializadas
52.61.2 Servizos comerciais polo miúdo por internet
52.61.20
Servizos comerciais polo miúdo por internet
52.62
Servizos comerciais polo miúdo en postos ambulantes e mercados
52.62.1 Servizos comerciais polo miúdo en postos ambulantes e mercados

52.62.11
Servizos comerciais polo miúdo en postos ambulantes e mercados de produtos
comestibles
52.62.12
Outros servizos comerciais polo miúdo en postos ambulantes e mercados
52.63
Outros servizos comerciais polo miúdo non realizados en establecementos
52.63.1 Outros servizos comerciais polo miúdo non realizados en establecementos
52.63.10
Outros servizos comerciais polo miúdo non realizados en establecementos
52.7
Servizos de reparación de artigos de uso persoal e doméstico
52.71
Servizos de reparación de botas, zapatos e outros artigos de coiro
52.71.1 Servizos de reparación de botas, zapatos e outros artigos de coiro
52.71.10
Servizos de reparación de botas, zapatos e outros artigos de coiro
52.72
Servizos de reparación de aparatos eléctricos domésticos
52.72.1 Servizos de reparación de aparatos eléctricos domésticos
52.72.11
Servizos de reparación de radio, televisión e material diverso de audio e vídeo
52.72.12
Servizos de reparación doutros aparatos eléctricos domésticos
52.73
Servizos de reparación de reloxos e xoias
52.73.1 Servizos de reparación de reloxos e xoias
52.73.10
Servizos de reparación de reloxos e xoias
52.74
Servizos de reparación doutros artigos de uso persoal e doméstico
52.74.1 Servizos de reparación doutros artigos de uso persoal e doméstico
52.74.11
Servizos de reparación de pezas de vestir e artigos téxtiles de uso persoal e
doméstico
52.74.12
Servizos de reparación de bicicletas
52.74.13
Servizos de reparación doutros artigos de uso persoal e doméstico n.c.o.p.
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55
SERVIZOS DE HOSTALARÍA
55.1
Servizos hoteleiros
55.10
Servizos hoteleiros
55.10.1 Servizos hoteleiros
55.10.10
Servizos hoteleiros
55.2
Campamentos e outros servizos de aloxamento de curta duración
55.21
Servizos de albergues xuvenís e refuxios de montaña
55.21.1 Servizos de albergues xuvenís e refuxios de montaña
55.21.10
Servizos de albergues xuvenís e refuxios de montaña
55.22
Servizos de aloxamento en cámping
55.22.1 Servizos de aloxamento en cámping
55.22.10
Servizos de aloxamento en cámping
55.23
Outros servizos de aloxamento de curta duración
55.23.1 Outros servizos de aloxamento, contratados principalmente por turistas
55.23.11
Servizos de colonias de vacacións para nenos
55.23.12
Servizos de centros de vacacións e fogares de vacacións
55.23.13
Servizos de arrendamento doutros tipos de aloxamento amoblado de curta
duración
55.23.14
Servizos de coches-cama e servizos de aloxamento noutros medios de
transporte
55.23.15
Outros servizos de aloxamento, contratados principalmente por turistas, n.c.o.p.
55.3
Servizos para restaurantes
55.30
Servizos para restaurantes
55.30.1 Servizos para restaurantes
55.30.11
Servizos de comidas con servizos completos de restaurante
55.30.12
Servizos de comidas en vagóns restaurante e en barcos
55.30.13
Servizos de comidas en autoservizos
55.30.14
Outros servizos de comidas
55.4
Servizos en establecementos de bebidas
55.40
Servizos en establecementos de bebidas
55.40.1 Servizos en establecementos de bebidas
55.40.10
Servizos en establecementos de bebidas
55.5
Servizos de comedores colectivos e provisión de comidas preparadas
55.51
Servizos de comedores colectivos
55.51.1 Servizos de comedores colectivos

55.51.10
Servizos de comedores colectivos
55.52
Servizos de provisión de comidas preparadas
55.52.1 Servizos de provisión de comidas preparadas
55.52.11
Servizos de provisión de comidas a particulares
55.52.12
Servizos de provisión de comidas a empresas de transporte
55.52.13
Servizos de provisión de comidas a outras empresas e institucións
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SERVIZOS DE TRANSPORTE TERRESTRE E DE TRANSPORTE POR
CANALIZACIÓNS
60.1
Servizos de transporte por ferrocarril
60.10
Servizos de transporte por ferrocarril
60.10.1 Servizos de transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
60.10.11
Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
60.10.12
Transporte interurbano de pasaxeiros e vehículos por ferrocarril
60.10.2 Servizos de transporte de mercadorías por ferrocarril interurbano, suburbano e urbano
60.10.21
Transporte de produtos conxelados ou refrixerados por ferrocarril interurbano,
suburbano e urbano
60.10.22
Transporte de derivados do petróleo por ferrocarril interurbano, suburbano e
urbano
60.10.23
Transporte doutros líquidos ou gases sen envasar por ferrocarril interurbano,
suburbano e urbano
60.10.24
Transporte de mercadorías en colectores por ferrocarril interurbano, suburbano
e urbano
60.10.25
Transporte de correspondencia por ferrocarril interurbano, suburbano e urbano
60.10.26
Transporte de produtos secos sen envasar por ferrocarril interurbano,
suburbano e urbano
60.10.27
Transporte doutro tipo de carga por ferrocarril interurbano, suburbano e urbano
60.10.3 Servizos de tracción ou remolque por ferrocarril
60.10.30
Servizos de tracción ou remolque por ferrocarril
60.2
Outros servizos de transporte terrestre
60.21
Outros servizos de transporte terrestre regular de pasaxeiros
60.21.1 Transporte urbano e suburbano de pasaxeiros por ferrocarril
60.21.10
Transporte urbano e suburbano de pasaxeiros por ferrocarril
60.21.2 Transporte terrestre mixto
60.21.20
Transporte terrestre mixto
60.21.3 Transporte urbano e suburbano de pasaxeiros por outros medios distintos do ferrocarril
60.21.31
Transporte regular urbano e suburbano por outros medios distintos do
ferrocarril
60.21.32
Transporte especial urbano e suburbano por outros medios distintos do
ferrocarril
60.21.4 Transporte interurbano de pasaxeiros por outros medios distintos do ferrocarril
60.21.41
Transporte regular interurbano por outros medios distintos do ferrocarril
60.21.42
Transporte especial interurbano por outros medios distintos do ferrocarril
60.21.5 Transporte de pasaxeiros por funicular, teleférico ou telesquí e outros tipos de
transporte regular de pasaxeiros
60.21.51
Servizos de transporte de pasaxeiros por funicular, teleférico e telesquí
60.21.52
Outros servizos regulares de transporte de pasaxeiros n.c.o.p.
60.22
Servizos de taxi e automóbiles de pasaxeiros con condutor
60.22.1 Servizos de taxi e automóbiles de pasaxeiros con condutor
60.22.11
Servizos de taxi
60.22.12
Servizos de alugamento de automóbiles de pasaxeiros con condutor
60.23
Outros servizos de transporte terrestre de pasaxeiros
60.23.1 Outros servizos de transporte terrestre de pasaxeiros
60.23.11
Servizos de alugamento de autobuses con condutor
60.23.12
Servizos de autobuses turísticos
60.23.13
Vehículos de tracción animal para transporte de pasaxeiros
60.23.14
Outros servizos non regulares de transporte de pasaxeiros n.c.o.p.
60.24
Servizos de transporte de mercadorías por estrada
60.24.1 Servizos de transporte de mercadorías por estrada en vehículos especializados

60.24.11
Transporte en vehículos para produtos conxelados ou refrixerados
60.24.12
Transporte en vehículos para derivados do petróleo
60.24.13
Transporte en vehículos para outros líquidos ou gases sen envasar
60.24.14
Transporte en vehículos para mercadorías en colectores
60.24.15
Transporte en vehículos de mudanzas
60.24.16
Transporte en vehículos para produtos secos sen envasar
60.24.17
Servizos de transporte en vehículos especializados n.c.o.p.
60.24.2 Servizos de transporte de mercadorías por estrada en vehículos non especializados
60.24.21
Transporte de correspondencia por estrada
60.24.22
Transporte por estrada doutros tipos de mercadorías
60.24.3 Servizos de alugamento de vehículos comerciais de carga con condutor
60.24.30
Servizos de alugamento de vehículos comerciais de carga con condutor
60.3
Servizos de transporte por canalizacións
60.30
Servizos de transporte por canalizacións
60.30.1 Servizos de transporte por canalizacións
60.30.11
Transporte de petróleo bruto ou refinado e derivados do petróleo por
canalizacións
60.30.12
Transporte de gas natural por canalizacións
60.30.13
Transporte doutros produtos por canalizacións
61
SERVIZOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO E POR VÍAS DE NAVEGACIÓN
INTERIOR
61.1
Servizos de transporte marítimo
61.10
Servizos de transporte marítimo
61.10.1 Servizos de transporte marítimo de pasaxeiros
61.10.11
Transporte marítimo de pasaxeiros en transbordador
61.10.12
Outros tipos de transporte marítimo de pasaxeiros
61.10.2 Servizos de transporte marítimo de mercadorías
61.10.21
Transporte marítimo de produtos conxelados ou refrixerados
61.10.22
Transporte marítimo de petróleo bruto
61.10.23
Transporte marítimo doutros líquidos ou gases sen envasar
61.10.24
Transporte marítimo de mercadorías en colectores
61.10.25
Transporte marítimo de correspondencia
61.10.26
Transporte marítimo de produtos secos sen envasar
61.10.27
Transporte marítimo doutros tipos de mercadorías
61.10.3 Servizos de alugamento de embarcacións de navegación marítima con tripulación;
servizos de remolque e tracción
61.10.31
Servizos de alugamento de embarcacións de navegación marítima con
tripulación
61.10.32
Servizos de remolque e tracción marítima
61.2
Servizos de transporte por vías de navegación interior
61.20
Servizos de transporte por vías de navegación interior
61.20.1 Servizos de transporte de pasaxeiros en embarcacións por vías de navegación interior
61.20.11
Transporte de pasaxeiros en transbordador por vías de navegación interior
61.20.12
Outros tipos de transporte de pasaxeiros por vías de navegación interior
61.20.2 Servizos de transporte de mercadorías en embarcacións por vías de navegación
interior
61.20.21
Transporte de produtos conxelados ou refrixerados por vías de navegación
interior
61.20.22
Transporte de petróleo bruto por vías de navegación interior
61.20.23
Transporte doutros líquidos ou gases sen envasar por vías de navegación
interior
61.20.24
Transporte de mercadorías en colectores por vías de navegación interior
61.20.25
Transporte doutros tipos de mercadorías por vías de navegación interior
61.20.3 Servizos de alugamento de embarcacións de navegación non marítima; servizos de
remolque e tracción
61.20.31
Servizos de alugamento de embarcacións de navegación non marítima
61.20.32
Servizos de remolque e tracción por vías de navegación interior
62
SERVIZOS DE TRANSPORTE AÉREO E ESPACIAL
62.1
Servizos de transporte aéreo regular
62.10
Servizos de transporte aéreo regular de pasaxeiros

62.10.1 Servizos de transporte aéreo regular de pasaxeiros
62.10.10
Servizos de transporte aéreo regular de pasaxeiros
62.10.2 Servizos de transporte aéreo regular de mercadorías
62.10.21
Servizos de transporte aéreo regular de correspondencia
62.10.22
Servizos de transporte aéreo regular de mercadorías en colectores
62.10.23
Servizos de transporte aéreo regular doutros tipos de mercadorías
62.2
Servizos non regulares de transporte aéreo
62.20
Servizos non regulares de transporte aéreo
62.20.1 Servizos non regulares de transporte aéreo de pasaxeiros
62.20.10
Servizos non regulares de transporte aéreo de pasaxeiros
62.20.2 Servizos non regulares de transporte aéreo de carga
62.20.20
Servizos non regulares de transporte aéreo de carga
62.20.3 Servizos de alugamento de avións con tripulación
62.20.30
Servizos de alugamento de avións con tripulación
62.3
Servizos de transporte espacial
62.30
Servizos de transporte espacial
62.30.1 Servizos de transporte espacial
62.30.10
Servizos de transporte espacial
63
SERVIZOS ANEXOS AO TRANSPORTE; SERVIZOS DE AXENCIAS DE
VIAXES
63.1
Servizos de carga, descarga e almacenamento
63.11
Servizos de carga e descarga
63.11.1 Servizos de carga e descarga
63.11.11
Servizos de carga e descarga de colectores
63.11.12
Outros servizos de carga e descarga
63.12
Servizos de almacenamento
63.12.1 Servizos de almacenamento
63.12.11
Servizos de almacenamento de produtos conxelados ou refrixerados
63.12.12
Servizos de almacenamento de líquidos ou gases
63.12.13
Servizos de almacenamento en silos
63.12.14
Outros servizos de almacenamento
63.2
Outros servizos anexos ao transporte
63.21
Outros servizos anexos ao transporte terrestre
63.21.1 Servizos anexos ao transporte por ferrocarril
63.21.10
Servizos anexos ao transporte por ferrocarril
63.21.2 Servizos anexos ao transporte por estrada
63.21.21
Servizos de estacións de autobuses
63.21.22
Servizos de explotación de autoestradas e vías de peaxe
63.21.23
Servizos de explotación de pontes e túneles
63.21.24
Servizos de estacionamento
63.21.25
Outros servizos anexos ao transporte por estrada n.c.o.p
63.22
Outros servizos anexos ao transporte marítimo
63.22.1 Outros servizos anexos ao transporte marítimo
63.22.11
Servizos de operación de portos e vías de navegación (con exclusión de carga
e descarga)
63.22.12
Servizos de pilotaxe
63.22.13
Servizos de atracada
63.22.14
Servizos de axuda á navegación
63.22.15
Servizos de salvamento e posta de novo a flotación de embarcacións
63.22.16
Outros servizos anexos ao transporte por vías de navegación n.c.o.p.
63.23
Outros servizos anexos ao transporte aéreo
63.23.1 Outros servizos anexos ao transporte aéreo
63.23.11
Servizos de operacións de aeroportos (con exclusión de carga e descarga)
63.23.12
Servizos de control do tráfico aéreo
63.23.13
Outros servizos anexos ao transporte aéreo n.c.o.p.
63.3
Servizos de axencias de viaxes e organización de viaxes en grupo; servizos de
orientación turística n.c.o.p.
63.30
Servizos de axencias de viaxes e organización de viaxes en grupo; servizos de
orientación turística n.c.o.p.

63.30.1 Servizos de axencias de viaxes e organización de viaxes en grupo; servizos de
orientación turística n.c.o.p.
63.30.11
Organización de servizos de viaxes con desprazamento e aloxamento incluídos
63.30.12
Venda de billetes, aloxamento e viaxes con desprazamento e aloxamento
incluídos, comisión ou por contrato
63.30.13
Servizos de información turística
63.30.14
Servizos de guías de turismo
63.4
Servizos da organización do transporte de mercadorías
63.40
Servizos da organización do transporte de mercadorías
63.40.1 Servizos de axencias de transporte de mercadorías
63.40.11
Servizos de axencias de transporte de mercadorías por barco
63.40.12
Outros servizos de axencias de transporte
63.40.2 Outros servizos de transporte complementarios e auxiliares
63.40.20
Outros servizos de transporte complementarios e auxiliares
64
SERVIZOS DE CORREOS E TELECOMUNICACIÓNS
64.1
Servizos postais e de correos
64.11
Servizos postais estatais
64.11.1 Servizos postais
64.11.11
Servizos postais: xornais e revistas
64.11.12
Servizos postais: cartas
64.11.13
Servizos postais: paquetes
64.11.14
Servizos de atención ao público en correos
64.11.15
Outros servizos postais nacionais
64.12
Servizos de correos distintos dos servizos postais estatais
64.12.1 Servizos de correos distintos dos servizos postais estatais
64.12.11
Servizos de correos por distintos medios de transporte
64.12.12
Outros servizos de correos
64.2
Servizos de telecomunicacións
64.20
Servizos de telecomunicacións
64.20.1 Servizos de transmisión de datos e mensaxes
64.20.11
Servizos telefónicos públicos locais
64.20.12
Servizos telefónicos públicos de longa distancia
64.20.13
Servizos telefónicos móbiles
64.20.14
Servizos de redes comerciais compartidas
64.20.15
Servizos de redes comerciais especializadas
64.20.16
Servizos de redes de transmisión de datos
64.20.18
Servizos de subministración de acceso a internet
64.20.2 Outros servizos de telecomunicación
64.20.21
Servizos de emisións de televisión
64.20.22
Servizos de emisións de radio
64.20.23
Servizos de interconexión
64.20.28
Outros servizos de telecomunicación
64.20.3 Servizos de radio e televisión por cable
64.20.30
Servizos de radio e televisión por cable
J
SERVIZOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCEIRA
JA
SERVIZOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCEIRA
65
SERVIZOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCEIRA, AGÁS SEGUROS E PLANS
DE PENSIÓNS
65.1
Servizos de intermediación monetaria
65.11
Servizos de bancos centrais
65.11.1 Servizos de bancos centrais
65.11.10
Servizos de bancos centrais
65.12
Outros servizos de intermediación monetaria
65.12.1 Outros servizos de intermediación monetaria
65.12.10
Outros servizos de intermediación monetaria
65.2
Outros servizos de intermediación financeira
65.21
Servizos de arrendamento financeiro
65.21.1 Servizos de arrendamento financeiro
65.21.10
Servizos de arrendamento financeiro
65.22
Outros servizos de concesión de créditos

65.22.1 Outros servizos de concesión de créditos
65.22.10
Outros servizos de concesión de créditos
65.23
Outros servizos de intermediación financeira n.c.o.p., distintos dos servizos de
seguros e fondos de pensións
65.23.1 Outros servizos de intermediación financeira n.c.o.p., distintos dos servizos de seguros
e fondos de pensións
65.23.10
Outros servizos de intermediación financeira n.c.o.p., distintos dos servizos de
seguros e fondos de pensións
66
SERVIZOS DE SEGUROS E PLANS DE PENSIÓNS, AGÁS OS SERVIZOS
DE SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA
66.0
Servizos de seguros e plans de pensións, agás os servizos de seguridade
social obrigatoria
66.01
Servizos de seguros de vida
66.01.1 Servizos de seguros de vida
66.01.11
Servizos de seguros de vida
66.01.12
Servizos de reaseguro relacionados con servizos de seguros de vida
66.02
Servizos de plans de pensións
66.02.1 Servizos de plans de pensións
66.02.11
Servizos de plans de pensións
66.02.12
Servizos de reaseguro relacionados con plans de pensións
66.03
Servizos doutros seguros
66.03.1 Servizos de seguros de accidente e enfermidade
66.03.11
Servizos de seguros de accidente
66.03.12
Servizos de seguros de enfermidade
66.03.13
Servizos de seguros permanentes de enfermidade
66.03.2 Servizos de seguros de vehículos de motor
66.03.21
Servizos de seguros de vehículos de motor e de responsabilidade de terceiros
66.03.22
Outros servizos de seguros de vehículos de motor
66.03.3 Servizos de seguros de transporte e mercadorías
66.03.31
Servizos de seguros marítimos, aéreos e de transporte
66.03.32
Servizos de seguros de mercadorías
66.03.4 Servizos de seguros de incendio e outros danos aos bens
66.03.40
Servizos de seguros de incendio e outros danos aos bens
66.03.5 Servizos de seguros de responsabilidade civil
66.03.50
Servizos de seguros de responsabilidade civil
66.03.6 Servizos de seguros de crédito e caución
66.03.60
Servizos de seguros de crédito e caución
66.03.7 Servizos de asistencia, defensa xurídica e perdas financeiras
66.03.71
Servizos de seguros de asistencia
66.03.72
Servizos de seguros de defensa xurídica
66.03.73
Servizos de seguros de perdas financeiras diversas
66.03.8 Servizos doutros seguros distintos do de vida
66.03.80
Servizos doutros seguros distintos do de vida
66.03.9 Servizos de reaseguro relacionados con seguros distintos do de vida
66.03.90
Servizos de reaseguro relacionados con seguros distintos do de vida
67
SERVIZOS AUXILIARES DA INTERMEDIACIÓN FINANCEIRA
67.1
Servizos auxiliares da intermediación financeira, agás dos seguros e dos plans
de pensións
67.11
Servizos de administración de mercados financeiros
67.11.1 Servizos de administración de mercados financeiros
67.11.10
Servizos de administración de mercados financeiros
67.12
Servizos de corretaxe de valores e administración de fondos
67.12.1 Servizos de corretaxe de valores e administración de fondos
67.12.10
Servizos de corretaxe de valores e administración de fondos
67.13
Outros servizos auxiliares á intermediación financeira n.c.o.p.
67.13.1 Outros servizos auxiliares á intermediación financeira n.c.o.p.
67.13.10
Outros servizos auxiliares á intermediación financeira n.c.o.p.
67.2
Servizos auxiliares dos seguros e dos plans de pensións
67.20
Servizos auxiliares dos seguros e dos plans de pensións
67.20.1 Servizos auxiliares dos seguros e dos plans de pensións

67.20.10
Servizos auxiliares dos seguros e dos plans de pensións
67.20.2 Servizos de corretaxe de axentes de seguros
67.20.20
Servizos de corretaxe de axentes de seguros
K
SERVIZOS INMOBILIARIOS E DE ALUGAMENTO; SERVIZOS PRESTADOS
ÁS EMPRESAS
KA
SERVIZOS INMOBILIARIOS E DE ALUGAMENTO; SERVIZOS PRESTADOS
ÁS EMPRESAS
70
SERVIZOS INMOBILIARIOS
70.1
Servizos inmobiliarios por conta propia
70.11
Servizos de promoción inmobiliaria por conta propia
70.11.1 Servizos de promoción inmobiliaria por conta propia
70.11.11
Promoción e venda de bens raíces residenciais
70.11.12
Promoción e venda de bens raíces non residenciais
70.12
Servizos inmobiliarios de compravenda por conta propia
70.12.1 Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
70.12.11
Compravenda de edificios e terreos residenciais
70.12.12
Compravenda de terreos residenciais desocupados
70.12.13
Compravenda de edificios e terreos non residenciais
70.12.14
Compravenda de terreos residenciais desocupados
70.2
Servizo de alugamento de bens inmobiliarios por conta propia
70.20
Servizo de alugamento de bens inmobiliarios por conta propia
70.20.1 Servizos de alugamento de bens inmobiliarios por conta propia
70.20.11
Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro relativos a bens raíces
residenciais propios
70.20.12
Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro relativos a bens raíces
non residenciais propios
70.3
Servizos inmobiliarios a comisión ou por contrato
70.31
Servizos de axencias inmobiliarias a comisión ou por contrato
70.31.1 Servizos de axencias inmobiliarias a comisión ou por contrato
70.31.11
Servizos de venda de edificios e terreos residenciais a comisión ou por contrato
70.31.12
Servizos de venda de terreos residenciais desocupados a comisión ou por
contrato
70.31.13
Servizos de venda de edificios e terreos non residenciais a comisión ou por
contrato
70.31.14
Servizos de venda de terreos non residenciais desocupados a comisión ou por
contrato
70.31.15
Servizos de valoración a comisión ou por contrato
70.32
Servizos de administración de bens raíces a comisión ou por contrato
70.32.1 Servizos de administración de bens raíces a comisión ou por contrato
70.32.11
Servizos de administración de bens raíces residenciais a comisión ou por
contrato
70.32.12
Servizos de administración de bens raíces non residenciais a comisión ou por
contrato
70.32.13
Servizos de xestión de instalacións e de conserxaría
71
SERVIZOS DE ALUGAMENTO DE MAQUINARIA E EQUIPO SEN OPERARIO
E DE EFECTOS PERSOAIS E APARELLOS DOMÉSTICOS
71.1
Servizos de alugamento de vehículos de motor
71.10
Servizos de alugamento de vehículos de motor
71.10.1 Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro de automóbiles particulares e
furgonetas lixeiras (ata 3.500 kg) sen condutor
71.10.10
Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro de automóbiles
particulares e furgonetas lixeiras (ata 3.500 kg) sen condutor
71.2
Servizos de alugamento doutros medios de material de transporte
71.21
Servizos de alugamento doutros medios de material de transporte terrestre
71.21.1 Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro doutros tipos de material de
transporte terrestre sen condutor
71.21.11
Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro de vehículos de transporte
de mercadorías sen condutor
71.21.12
Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro de vehículos ferroviarios
71.21.13
Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro de colectores

71.21.14
Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro de motocicletas,
caravanas e autocaravanas
71.21.15
Servizos de alugamento ou arrendamento financeiro doutros tipos de material
de transporte sen condutor
71.22
Servizos de alugamento de medios de navegación
71.22.1 Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de embarcacións sen tripulación
71.22.10
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de embarcacións sen
tripulación
71.23
Servizos de alugamento de medios de transporte aéreo
71.23.1 Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de aeronaves sen tripulación
71.23.10
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de aeronaves sen
tripulación
71.3
Servizos de alugamento doutros tipos de maquinaria e material
71.31
Servizos de alugamento de maquinaria e material agrario
71.31.1 Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de maquinaria e material agrario
sen operarios
71.31.10
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de maquinaria e material
agrario sen operarios
71.32
Servizos de alugamento de maquinaria e material de construción e enxeñaría
civil
71.32.1 Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de maquinaria e material de
construción e enxeñaría civil sen operarios
71.32.10
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de maquinaria e material
de construción e enxeñaría civil sen operarios
71.33
Servizos de alugamento de maquinaria e material de oficina, incluídos os
ordenadores
71.33.1 Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de maquinaria e material de
oficina sen operarios
71.33.11
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de maquinaria e material
de oficina (agás maquinaria informática) sen operarios
71.33.12
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de maquinaria informática
sen operarios
71.34
Servizos de alugamento doutros tipos de maquinaria e material n.c.o.p.
71.34.1 Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento doutros tipos de maquinaria e
material sen operarios
71.34.10
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento doutros tipos de
maquinaria e material sen operarios
71.4
Servizos de alugamento de artigos de uso persoal e doméstico n.c.o.p.
71.40
Servizos de alugamento de artigos de uso persoal e doméstico n.c.o.p.
71.40.1 Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de artigos de uso persoal e
doméstico n.c.o.p.
71.40.11
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de televisores, radios,
magnetoscopios e material e accesorios afíns
71.40.12
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de fitas de vídeo e DVD
71.40.13
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de mobiliario e outros
aparatos domésticos
71.40.14
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de material para a
diversión e o ocio
71.40.15
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento de instrumentos musicais
71.40.16
Servizos de arrendamento financeiro ou alugamento doutros artigos de uso
persoal ou doméstico n.c.o.p.
72
SERVIZOS DE INFORMÁTICA
72.1
Servizos de consultoría en equipos informáticos
72.10
Servizos de consultoría en equipos informáticos
72.10.1 Servizos de consultoría en equipos informáticos
72.10.10
Servizos de consultoría en equipos informáticos
72.2
Servizos de consultoría e subministración de programas informáticos
72.21
Servizos de edición de programas informáticos
72.21.1 Paquetes completos de programas informáticos
72.21.11
Sistemas e paquetes de ferramentas para o usuario

72.21.12
Servizos de edición de paquetes de aplicación
72.21.2 Medios de soporte de datos rexistrados do tipo utilizado en máquinas de tratamento de
datos
72.21.20
Medios de soporte de datos rexistrados do tipo utilizado en máquinas de
tratamento de datos
72.22
Servizos de consultoría e subministración de programas informáticos n.c.o.p.
72.22.1 Servizos de consultoría en programas e outros tipos de subministración n.c.o.p.
72.22.11
Servizos de consultoría en sistemas e aspectos técnicos
72.22.12
Servizos de desenvolvemento de programas personalizados
72.22.13
Servizos de análise de sistemas e de programación
72.22.14
Servizos de mantemento de sistemas
72.22.15
Outros servizos profesionais relacionados coa informática
72.3
Servizos de tratamento de datos
72.30
Servizos de tratamento de datos
72.30.1 Servizos de xestión dos recursos informáticos
72.30.10
Servizos de xestión dos recursos informáticos
72.30.2 Servizos de tratamento informático
72.30.21
Servizos de tratamento e tabulación de datos
72.30.22
Servizos de introdución de datos
72.30.23
Servizos de servidor de páxinas web
72.30.24
Outros servizos de tratamento informático
72.30.3 Venda de espazo publicitario en internet por servidores de páxinas web
72.30.30
Venda de espazo publicitario en internet por servidores de páxinas web
72.4
Servizos de bases de datos
72.40
Servizos de bases de datos; edición en liña
72.40.1 Servizos de bases de datos
72.40.11
Edición en liña
72.40.12
Servizos de portais de busca web
72.40.13
Outros servizos de bases de datos
72.40.2 Venda de espazo publicitario en Internet n.c.o.p.
72.40.20
Venda de espazo publicitario en Internet n.c.o.p.
72.5
Servizos de mantemento e reparación de maquinaria de oficina, cálculo e
informática
72.50
Servizos de mantemento e reparación de maquinaria de oficina, cálculo e
informática
72.50.1 Servizos de mantemento e reparación de maquinaria de oficina, cálculo e informática
72.50.11
Servizos de mantemento e reparación de maquinaria de oficina e de cálculo
72.50.12
Servizos de mantemento e reparación de maquinaria informática
72.6
Outros servizos afíns á informática
72.60
Outros servizos afíns á informática
72.60.1 Outros servizos afíns á informática
72.60.10
Outros servizos afíns á informática
73
SERVIZOS DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO
73.1
Servizos de investigación e desenvolvemento en ciencias naturais e enxeñaría
73.10
Servizos de investigación e desenvolvemento en ciencias naturais e enxeñaría
73.10.1 Servizos de investigación e desenvolvemento en ciencias naturais e enxeñaría
73.10.11
Servizos de investigación e desenvolvemento nas ciencias físicas
73.10.12
Servizos de investigación e desenvolvemento en química e bioloxía
73.10.13
Servizos de investigación e desenvolvemento en enxeñaría e tecnoloxía
73.10.14
Servizos de investigación e desenvolvemento en agronomía
73.10.15
Servizos de investigación e desenvolvemento en medicina e farmacia
73.10.16
Servizos de investigación e desenvolvemento noutras ciencias naturais
73.2
Servizos de investigación e desenvolvemento en ciencias sociais e
humanidades
73.20
Servizos de investigación e desenvolvemento en ciencias sociais e
humanidades
73.20.1 Servizos de investigación e desenvolvemento en ciencias sociais e humanidades
73.20.11
Servizos de investigación e desenvolvemento nas ciencias culturais, a
socioloxía e a psicoloxía
73.20.12
Servizos de investigación e desenvolvemento en economía

73.20.13
Servizos de investigación e desenvolvemento en dereito
73.20.14
Servizos de investigación e desenvolvemento en lingüística e idiomas
73.20.15
Servizos de investigación e desenvolvemento noutras ciencias sociais e
humanidades
74
OUTROS SERVIZOS ÁS EMPRESAS
74.1
Servizos xurídicos, de contabilidade e asesoramento á xestión empresarial
74.11
Servizos xurídicos
74.11.1 Servizos xurídicos
74.11.11
Servizos de asesoramento e representación xurídicos en dereito penal
74.11.12
Servizos de asesoramento e representación xurídicos en procedementos
xudiciais relativos a outras esferas do dereito
74.11.13
Servizos de asesoramento e representación xurídicos en procedementos
estatutarios de tribunais, xuntas, etc., case xurídicos
74.11.14
Servizos de consultoría en patentes e dereitos de autor
74.11.15
Servizos notariais
74.11.16
Servizos de poxas dos tribunais de xustiza
74.11.17
Outros servizos de asesoramento e información xurídicos
74.12
Servizos de contabilidade, contabilidade de libros, auditoría e asesoría fiscal
74.12.1 Servizos de contabilidade e auditoría
74.12.11
Servizos de auditoría financeira
74.12.12
Servizos de revisión de contas
74.12.13
Servizos de compilación de estados financeiros
74.12.14
Outros servizos de contabilidade
74.12.2 Servizos de contabilidade de libros (agás declaracións de impostos)
74.12.20
Servizos de contabilidade de libros (agás declaracións de impostos)
74.12.3 Servizos de asesoramento fiscal
74.12.30
Servizos de asesoramento fiscal
74.13
Servizos de estudos de mercado e de enquisas de opinión
74.13.1 Servizos de estudos de mercado e de enquisas de opinión
74.13.11
Servizos de estudos de mercado e similares
74.13.12
Servizos de enquisas de opinión
74.14
Servizos de consultoría comercial e administrativa
74.14.1 Servizos de consultoría comercial e administrativa
74.14.11
Servizos de consultoría en administración en xeral
74.14.12
Servizos de consultoría en administración financeira (agás os impostos de
sociedades)
74.14.13
Servizos de consultoría en administración da comercialización
74.14.14
Servizos de consultoría en administración dos recursos humanos
74.14.15
Servizos de consultoría en administración da produción
74.14.16
Servizos de relacións públicas
74.14.17
Outros servizos de consultoría en administración
74.14.2 Outros servizos afíns
74.14.21
Servizos de administración de proxectos distintos dos de construción
74.14.22
Outros servizos afíns de administración n.c.o.p.
74.15
Servizos de administración de valores en carteira
74.15.1 Servizos de administración de valores en carteira
74.15.10
Servizos de administración de valores en carteira
74.2
Servizos de consultoría técnica en arquitectura, enxeñaría e sectores afíns
74.20
Servizos de consultoría técnica en arquitectura, enxeñaría e sectores afíns
74.20.1 Planos e debuxos con fins arquitectónicos, relacionados coa enxeñaría, etc.
74.20.10
Planos e debuxos con fins arquitectónicos, relacionados coa enxeñaría, etc.
74.20.2 Servizos de arquitectura
74.20.21
Servizos de asesoramento e elaboración de preproxectos arquitectónicos
74.20.22
Servizos de deseño arquitectónico
74.20.23
Outros servizos de arquitectura
74.20.3 Servizos de enxeñaría
74.20.31
Servizos de asesoramento e consultoría en enxeñaría
74.20.32
Servizos de deseño técnico para a construción de alicerces e estruturas de
edificios

74.20.33
Servizos de deseño técnico de instalacións mecánicas e eléctricas para
edificios
74.20.34
Servizos de deseño técnico para a construción de obras de enxeñaría civil
74.20.35
Servizos de deseño técnico do proceso e a produción industriais
74.20.36
Servizos de deseño técnico n.c.o.p.
74.20.37
Outros servizos de enxeñaría
74.20.4 Servizos integrados de enxeñaría
74.20.40
Servizos integrados de enxeñaría
74.20.5 Servizos de planificación urbana e de arquitectura paisaxística
74.20.51
Servizos de planificación urbana
74.20.52
Servizos de arquitectura paisaxística
74.20.6 Servizos de xestión de proxectos relacionados coa construción e as obras de enxeñaría
civil
74.20.60
Servizos de xestión de proxectos relacionados coa construción e as obras de
enxeñaría civil
74.20.7 Servizos de consultoría científica e técnica afíns á enxeñaría
74.20.71
Servizos de prospección xeolóxica, xeofísica e doutros tipos de prospección
científica
74.20.72
Servizos de topografía baixo a superficie
74.20.73
Servizos de topografía de superficie
74.20.74
Servizos de cartografía
74.20.75
Servizos de consultoría técnica distinta da consultoría en enxeñaría
74.3
Servizos de ensaio técnico e análise
74.30
Servizos de ensaio técnico e análise
74.30.1 Servizos de ensaio técnico e análise
74.30.11
Servizos de ensaio e análise de composición e pureza
74.30.12
Servizos de ensaio e análise de propiedades físicas
74.30.13
Servizos de ensaio e análise de sistemas mecánicos e eléctricos integrados
74.30.14
Servizos de inspección técnica de vehículos de motor
74.30.15
Outros servizos de inspección técnica
74.30.16
Outros servizos de ensaio e análises técnicas
74.4
Servizos de publicidade
74.40
Servizos de publicidade
74.40.1 Servizos de publicidade
74.40.11
Venda de espazos publicitarios por conta de terceiros
74.40.12
Servizos de planificación, creación e colocación de publicidade
74.40.13
Outros servizos de publicidade
74.40.2 Venda de espazos publicitarios n.c.o.p.
74.40.20
Venda de espazos publicitarios n.c.o.p.
74.5
Servizos de selección e colocación de persoal
74.50
Servizos de selección e colocación de persoal
74.50.1 Servizos de colocación de persoal
74.50.11
Servizos de busca de persoal directivo
74.50.12
Servizos de colocación de persoal de apoio para oficinas e outros empregados
74.50.2 Servizos de subministración de persoal
74.50.21
Servizos de subministración de persoal de apoio para oficinas
74.50.22
Servizos de subministración de persoal de axuda doméstica
74.50.23
Servizos de subministración de persoal para o comercio ou a industria
74.50.24
Servizos de subministración de persoal de enfermaría
74.50.25
Servizos de subministración doutros tipos de persoal
74.6
Servizos de investigación e de seguridade
74.60
Servizos de investigación e de seguridade
74.60.1 Servizos de investigación e de seguridade
74.60.11
Servizos de investigación
74.60.12
Servizos de consultoría en seguridade
74.60.13
Servizos de vixilancia de sistemas de alarma
74.60.14
Servizos de vehículos blindados
74.60.15
Servizos de gardas de seguridade
74.60.16
Outros servizos de seguridade
74.7
Servizos de limpeza industrial

74.70
Servizos de limpeza industrial
74.70.1 Servizos de limpeza industrial
74.70.11
Servizos de desinfección e exterminio
74.70.12
Servizos de limpeza de ventás
74.70.13
Servizos de limpeza ordinaria do interior de inmobles
74.70.14
Servizos de limpeza especializada
74.70.15
Servizos de limpeza de fornos e chemineas
74.70.16
Outros servizos de limpeza
74.8
Servizos comerciais diversos n.c.o.p.
74.81
Servizos de fotografía
74.81.1 Placas e películas fotográficas expostas distintas das cinematográficas
74.81.11
Placas e películas fotográficas expostas pero non reveladas
74.81.12
Placas e películas fotográficas expostas e reveladas, para reprodución en
offset
74.81.13
Microfilmes expostos e revelados
74.81.14
Outros tipos de placas e películas fotográficas expostas e reveladas
74.81.2 Servizos de retratos fotográficos e afíns
74.81.22
Servizos de retratos fotográficos
74.81.23
Servizos de fotografía publicitaria e afíns
74.81.24
Servizos de fotografía de cerimonias
74.81.25
Servizos de fotografía aérea
74.81.26
Outros servizos de fotografía especializada
74.81.3 Servizos de revelado e outros servizos fotográficos
74.81.31
Servizos de revelado fotográfico
74.81.32
Servizos de revelado de películas non relacionados coas industrias do cinema
e da televisión
74.81.33
Servizos de restauración, copia e retocado de fotografías
74.81.34
Outros servizos de fotografía n.c.o.p.
74.82
Servizos de envasado e empaquetado por conta de terceiros
74.82.1 Servizos de envasado e empaquetado por conta de terceiros
74.82.10
Servizos de envasado e empaquetado por conta de terceiros
74.85
Servizos de secretaría e tradución
74.85.1 Servizos de traballos de oficina e secretaría
74.85.11
Servizos de contestación de chamadas telefónicas
74.85.12
Servizos de fotocopia e reprografía
74.85.13
Servizos de tradución
74.85.14
Servizos de interpretación
74.85.15
Outros servizos de secretaría
74.85.2 Servizos de envío por correo
74.85.20
Servizos de envío por correo
74.86
Servizos de centro de chamadas
74.86.1 Servizos de centro de chamadas
74.86.10
Servizos de centro de chamadas
74.87
Outros servizos ás empresas
74.87.1 Outros servizos ás empresas n.c.o.p.
74.87.11
Servizos de información financeira sobre clientes
74.87.12
Servizos de xestión de cobramentos
74.87.13
Servizos especializados de deseño
74.87.14
Outros servizos de axencia comercial e taxación distintos dos relativos aos
bens raíces
74.87.15
Servizos de organización de exposicións, feiras e congresos
74.87.16
Servizos de consultoría distintos da de carácter técnico n.c.o.p.
74.87.17
Outros servizos comerciais n.c.o.p.
L
SERVIZOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA E SERVIZOS DE
SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA
A
SERVIZOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA E SERVIZOS DE
SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA
75
SERVIZOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA E SERVIZOS DE
SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA
75.1
Servizos da Administración pública

75.11
Servizos xerais da Administración pública
75.11.1 Servizos xerais da Administración pública
75.11.11
Servizos executivos e lexislativos
75.11.12
Servizos financeiros e fiscais
75.11.13
Servizos xerais de planificación económica e social e de estatística
75.11.14
Servizos públicos para investigacións fundamentais
75.11.15
Outros servizos públicos da Administración n.c.o.p.
75.12
Servizos de regulación e xestión das actividades sociais
75.12.1 Servizos de regulación e xestión das actividades sociais
75.12.11
Servizos de regulación e xestión da educación
75.12.12
Servizos de regulación e xestión da saúde
75.12.13
Servizos de regulación e xestión da vivenda e urbanismo
75.12.14
Servizos de regulación e xestión das actividades recreativas, culturais e
relixiosas
75.13
Servizos de regulación e xestión da actividade económica
75.13.1 Servizos de regulación e xestión da actividade económica
75.13.11
Servizos de regulación e xestión da actividade agraria e pesqueira
75.13.12
Servizos de regulación e xestión das actividades enerxéticas
75.13.13
Servizos de regulación e xestión das actividades industriais e da construción
75.13.14
Servizos de regulación e xestión do transporte e das comunicacións
75.13.15
Servizos de regulación e xestión do comercio e da hostalaría
75.13.16
Servizos de regulación e xestión das actividades turísticas
75.13.17
Servizos administrativos para proxectos de desenvolvemento de fins múltiples
75.13.18
Servizos de regulación e xestión para actividades económicas e laborais
75.14
Servizos de apoio á Administración pública en xeral
75.14.1 Servizos de apoio á Administración pública en xeral
75.14.11
Servizos de persoal para a Administración pública en xeral
75.14.12
Outros servizos xerais para a Administración pública n.c.o.p.
75.2
Prestación doutros servizos para a comunidade en xeral
75.21
Servizos de asuntos exteriores
75.21.1 Servizos de asuntos exteriores
75.21.11
Servizos administrativos relacionados coas relacións exteriores e os servizos
diplomáticos e consulares no exterior
75.21.12
Servizos relacionados coa axuda económica exterior
75.21.13
Servizos relacionados coa axuda militar exterior
75.22
Servizos de defensa
75.22.1 Servizos de defensa
75.22.11
Servizos de defensa militar
75.22.12
Servizos de defensa civil
75.23
Servizos de xustiza
75.23.1 Servizos de xustiza
75.23.11
Servizos administrativos relacionados cos tribunais de xustiza
75.23.12
Servizos administrativos relacionados co encarceramento e a rehabilitación de
delincuentes
75.24
Servizos de seguridade e orde pública
75.24.1 Servizos de seguridade e orde pública
75.24.11
Servizos de policía
75.24.12
Outros servizos relacionados na orde pública e a seguridade
75.25
Servizos de protección civil
75.25.1 Servizos de protección civil
75.25.11
Servizos de extinción e prevención de incendios
75.25.12
Outros servizos de protección civil
75.3
Servizos de seguridade social obrigatoria
75.30
Servizos de seguridade social obrigatoria
75.30.1 Servizos de seguridade social obrigatoria
75.30.11
Prestacións de enfermidade, maternidade ou minusvalía temporal
75.30.12
Plans de pensións de empregados públicos; prestacións de vellez, minusvalía
ou supervivencia distintas das que se lles conceden aos empregados públicos
75.30.13
Prestacións de indemnización por desemprego
75.30.14
Prestacións familiares e por fillos a cargo

M
SERVIZOS DE EDUCACIÓN
MA
SERVIZOS DE EDUCACIÓN
80
SERVIZOS DE EDUCACIÓN
80.1
Servizos de ensino infantil e primario
80.10
Servizos de ensino infantil e primario
80.10.1 Servizos de ensino infantil e primario
80.10.11
Servizos de ensino infantil
80.10.12
Servizos de ensino primario
80.2
Servizos de ensino secundario
80.21
Servizos de ensino secundario xeral
80.21.1 Servizos de ensino secundario xeral
80.21.11
Servizos de ensino secundario xeral elemental
80.21.12
Servizos de ensino secundario xeral superior
80.22
Servizos de ensino secundario técnico e profesional
80.22.1 Servizos de ensino secundario técnico e profesional
80.22.10
Servizos de ensino secundario técnico e profesional
80.3
Servizos de ensino superior
80.30
Servizos de ensino superior
80.30.1 Servizos de ensino superior
80.30.11
Servizos de ensino técnico e profesional postsecundario
80.30.12
Outros servizos de ensino superior
80.4
Servizos de formación permanente e outros servizos de ensino
80.41
Servizos de ensino de condución
80.41.1 Servizos de ensino de condución
80.41.11
Servizos de ensino de condución de automóbiles
80.41.12
Servizos de ensino de condución de aeronaves e embarcacións
80.42
Servizos de ensino de adultos e outros servizos de ensino n.c.o.p.
80.42.1 Servizos de ensino de adultos n.c.o.p.
80.42.10
Servizos de ensino de adultos n.c.o.p.
80.42.2 Outros servizos de ensino
80.42.20
Outros servizos de ensino
N
SERVIZOS SANITARIOS E VETERINARIOS; SERVIZOS SOCIAIS
NA
SERVIZOS SANITARIOS E VETERINARIOS; SERVIZOS SOCIAIS
85
SERVIZOS SANITARIOS E VETERINARIOS; SERVIZOS SOCIAIS
85.1
Servizos sanitarios
85.11
Servizos hospitalarios
85.11.1 Servizos hospitalarios
85.11.11
Servizos hospitalarios de cirurxía
85.11.12
Servizos hospitalarios de medicina
85.11.13
Servizos hospitalarios de xinecoloxía e obstetricia
85.11.14
Servizos hospitalarios de rehabilitación
85.11.15
Servizos hospitalarios de psiquiatría
85.11.16
Outros servizos hospitalarios
85.12
Servizos de consulta médica
85.12.1 Servizos de consulta médica
85.12.11
Consultas e tratamentos: médicos xerais
85.12.12
Consultas e tratamentos: médicos especialistas e cirurxiáns
85.13
Servizos de odontoloxía
85.13.1 Servizos de odontoloxía
85.13.11
Servizos de ortodoncia
85.13.12
Outros servizos de odontoloxía
85.14
Outros servizos sanitarios
85.14.1 Outros servizos sanitarios
85.14.11
Servizos proporcionados por comadroas
85.14.12
Servizos proporcionados por enfermeiros
85.14.13
Servizos proporcionados por fisioterapeutas e outros profesionais paramédicos
(incluídos os servizos de homeopatía e similares)
85.14.14
Servizos de ambulancia
85.14.15
Servizos de institucións residenciais de saúde distintos dos servizos de hospital
85.14.16
Servizos proporcionados por laboratorios médicos

85.14.17
Servizos proporcionados por bancos de sangue, esperma e órganos para
transplante
85.14.18
Outros servizos sanitarios n.c.o.p.
85.2
Servizos de veterinaria
85.20
Servizos de veterinaria
85.20.1 Servizos de veterinaria
85.20.11
Servizos de veterinaria para animais domésticos
85.20.12
Outros servizos de veterinaria
85.3
Servizos sociais
85.31
Servizos sociais con aloxamento
85.31.1 Servizos sociais con aloxamento
85.31.11
Servizos sociais proporcionados a anciáns por institucións residenciais
85.31.12
Servizos sociais proporcionados a discapacitados físicos ou psíquicos por
institucións residenciais
85.31.13
Servizos sociais proporcionados a nenos e mozos por institucións residenciais
85.31.14
Servizos sociais proporcionados a outros tipos de clientes por institucións
residenciais
85.31.15
Outros servizos de traballo social con aloxamento n.c.o.p.
85.32
Servizos sociais sen aloxamento
85.32.1 Servizos sociais sen aloxamento
85.32.11
Servizos de gardaría (agás os servizos de coidado diúrno de nenos e mozos
discapacitados)
85.32.12
Servizos de coidado diúrno de nenos e mozos discapacitados
85.32.13
Servizos de orientación e asesoramento n.c.o.p. para nenos
85.32.14
Servizos de benestar non proporcionados por medio de institucións residenciais
85.32.15
Servizos de rehabilitación profesional
85.32.16
Outros servizos sociais sen aloxamento n.c.o.p.
O
OUTROS SERVIZOS DE CARÁCTER COMUNITARIO, SOCIAL E PERSOAL
OA
OUTROS SERVIZOS DE CARÁCTER COMUNITARIO, SOCIAL E PERSOAL
90
SERVIZOS DE SANEAMENTO PÚBLICO
90.0
Servizos de saneamento público
90.01
Recollida e tratamento de augas residuais
90.01.1 Servizos de depuración de augas residuais e rede de sumidoiros
90.01.11
Servizos de eliminación e tratamento de augas residuais
90.01.12
Servizos de tratamento de pozos negros e foxas sépticas
90.01.2 Servizos de lamas de depuración
90.01.20
Servizos de lamas de depuración
90.02
Servizos de recollida e tratamento doutros residuos
90.02.1 Servizos de eliminación de desperdicios
90.02.11
Servizos de recollida de desperdicios
90.02.12
Servizos de incineración de desperdicios
90.02.13
Outros servizos de eliminación de desperdicios
90.02.14
Servizos de tratamento de desperdicios especiais
90.02.2 Residuos urbanos
90.02.20
Residuos urbanos
90.03
Saneamento, descontaminación e servizos análogos
90.03.1 Servizos de descontaminación, saneamento e limpeza de chans e augas
90.03.11
Servizos de saneamento e limpeza de chans e augas subterráneas
90.03.12
Servizos de limpeza de augas superficiais contaminadas
90.03.13
Servizos de limpeza de rúas e outras actividades de saneamento público e
similares
91
SERVIZOS DE ASOCIACIÓNS N.C.O.P.
91.1
Servizos proporcionados por organizacións empresariais, patronais e
profesionais
91.11
Servizos proporcionados por organizacións empresariais e patronais
91.11.1 Servizos proporcionados por organizacións empresariais e patronais
91.11.10
Servizos proporcionados por organizacións empresariais e patronais
91.12
Servizos proporcionados por organizacións profesionais
91.12.1 Servizos proporcionados por organizacións profesionais
91.12.10
Servizos proporcionados por organizacións profesionais

91.2
Servizos proporcionados por sindicatos
91.20
Servizos proporcionados por sindicatos
91.20.1 Servizos proporcionados por sindicatos
91.20.10
Servizos proporcionados por sindicatos
91.3
Servizos doutros tipos de asociacións
91.31
Servizos relixiosos
91.31.1 Servizos relixiosos
91.31.10
Servizos relixiosos
91.32
Servizos proporcionados por organizacións políticas
91.32.1 Servizos proporcionados por organizacións políticas
91.32.10
Servizos proporcionados por organizacións políticas
91.33
Servizos proporcionados por outros tipos de asociacións n.c.o.p.
91.33.1 Servizos proporcionados por outros tipos de asociacións n.c.o.p.
91.33.11
Servizos para o melloramento cívico e de apoio aos servizos para a
comunidade
91.33.12
Servizos de protección de grupos especiais
91.33.13
Servizos proporcionados por asociacións xuvenís
91.33.14
Outros servizos proporcionados por asociacións n.c.o.p.
92
SERVIZOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DEPORTIVOS
92.1
Servizos de cinema e vídeo
92.11
Servizos de produción de cinema e vídeo
92.11.1 Películas cinematográficas, expostas e reveladas
92.11.11
Películas de cinema expostas e reveladas de 35 mm de anchura ou máis
92.11.12
Películas de cinema expostas e reveladas dunha anchura inferior a 35 mm
92.11.2 Películas de vídeo con gravacións de son e imaxe
92.11.20
Películas de vídeo con gravacións de son e imaxe
92.11.3 Servizos de produción de películas de cinema, fitas de vídeo e DVD e servizos afíns
92.11.31
Servizos de produción de películas de cinema, fitas de vídeo e DVD
92.11.32
Outros servizos relacionados coa produción de películas de cinema, fitas de
vídeo e DVD n.c.o.p.
92.12
Servizos de distribución de películas de cinema, fitas de vídeo ou DVD
92.12.1 Servizos de distribución de películas de cinema, fitas de vídeo ou DVD
92.12.10
Servizos de distribución de películas de cinema, fitas de vídeo ou DVD
92.13
Servizos de exhibición de películas
92.13.1 Servizos de exhibición de películas
92.13.11
Servizos de exhibición de películas en salas de cinema
92.13.12
Servizos de exhibición en vídeo ou DVD
92.2
Servizos de radio e televisión
92.20
Servizos de radio e televisión
92.20.1 Servizos de radio e televisión
92.20.11
Servizos de radio
92.20.12
Servizos de televisión
92.20.2 Venda de espazos publicitarios de radio ou televisión
92.20.20
Venda de espazos publicitarios de radio ou televisión
92.3
Outros servizos artísticos e de espectáculos
92.31
Servizos de creación e interpretación artísticas e literarias
92.31.1 Obras de arte
92.31.10
Obras de arte
92.31.2 Servizos de creación e interpretación artísticas e literarias
92.31.21
Servizos artísticos de produtores de teatro, grupos de cantantes, bandas e
orquestras
92.31.22
Servizos proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas do
espectáculo e outros artistas que traballan individualmente
92.32
Servizos de xestión de salas de espectáculo
92.32.1 Servizos de xestión de salas de espectáculo
92.32.10
Servizos de xestión de salas de espectáculo
92.33
Servizos de feiras e parques de atraccións
92.33.1 Servizos de feiras e parques de atraccións
92.33.10
Servizos de feiras e parques de atraccións
92.34
Outros servizos de espectáculos n.c.o.p.

92.34.1 Outros servizos de espectáculos
92.34.11
Servizos de circo
92.34.12
Servizos de salas de baile e ensino de bailes
92.34.13
Outros servizos de espectáculos n.c.o.p.
92.4
Servizos de axencias de noticias
92.40
Servizos de axencias de noticias
92.40.1 Servizos de axencias de noticias
92.40.10
Servizos de axencias de noticias
92.5
Servizos de bibliotecas, arquivos, museos e outras institucións culturais
92.51
Servizos de bibliotecas e arquivos
92.51.1 Servizos de bibliotecas e arquivos
92.51.11
Servizos de bibliotecas
92.51.12
Servizos de arquivos
92.52
Servizos de museos e de preservación de lugares e edificios históricos
92.52.1 Servizos de museos e de preservación de lugares e edificios históricos
92.52.11
Servizos de museos
92.52.12
Servizos de preservación de lugares e edificios históricos
92.53
Servizos de xardíns botánicos e zoolóxicos e de reservas naturais
92.53.1 Servizos de xardíns botánicos e zoolóxicos e de reservas naturais
92.53.11
Servizos de xardíns botánicos e zoolóxicos
92.53.12
Servizos de reservas naturais, incluídas a preservación da flora e da fauna
silvestres
92.6
Servizos deportivos
92.61
Servizos de xestión de instalacións deportivas
92.61.1 Servizos de xestión de instalacións deportivas
92.61.10
Servizos de xestión de instalacións deportivas
92.62
Outros servizos deportivos
92.62.1 Outros servizos deportivos
92.62.11
Servizos de promoción de espectáculos deportivos
92.62.12
Servizos de organización de espectáculos deportivos
92.62.13
Outros servizos relacionados cos espectáculos deportivos n.c.o.p.
92.7
Outros servizos recreativos
92.71
Servizos de xogos de azar e apostas
92.71.1 Servizos de xogos de azar e apostas
92.71.10
Servizos de xogos de azar e apostas
92.72
Outros servizos recreativos n.c.o.p.
92.72.1 Outros servizos recreativos
92.72.11
Servizos de parques de recreo e praias
92.72.12
Servizos de esparexemento varios n.c.o.p.
93
OUTROS SERVIZOS PERSOAIS
93.0
Outros servizos persoais
93.01
Servizos de lavado, limpeza e tinguido de pezas téxtiles e de pel
93.01.1 Servizos de lavado e limpeza en seco
93.01.11
Servizos de recollida de lavandaría
93.01.12
Servizos de lavado de artigos téxtiles con máquinas de autoservizo accionadas
mediante moedas
93.01.13
Outros servizos de limpeza de produtos téxtiles e de pel
93.01.14
Servizos de limpeza en seco
93.01.15
Servizos de pasada
93.01.16
Servizos de tinguido e coloración
93.02
Servizos de salón de peiteado e outros servizos de beleza
93.02.1 Cabelo humano sen elaborar; escouras de cabelo humano
93.02.10
Cabelo humano sen elaborar; escouras de cabelo humano
93.02.2 Servizos de salón de peiteado e outros servizos de beleza
93.02.21
Servizos de salón de peiteado para mulleres
93.02.22
Servizos de salón de peiteado e barbaría para homes
93.02.23
Servizos de tratamento de beleza e coidado de mans e pés
93.03
Servizos funerarios e afíns
93.03.1 Servizos funerarios e afíns
93.03.11
Servizos de cemiterio e cremación

93.03.12
Servizos de enterro
93.04
Servizos de mantemento físico
93.04.1 Servizos de mantemento físico
93.04.10
Servizos de mantemento físico
93.05
Outros servizos persoais n.c.o.p.
93.05.1 Outros servizos persoais
93.05.11
Servizos para animais de compañía
93.05.12
Outros servizos persoais
P
SERVIZOS DOS FOGARES
PA
SERVIZOS DOS FOGARES
95
SERVIZOS DOS FOGARES QUE EMPREGAN PERSOAL DOMÉSTICO
95.0
Servizos dos fogares que empregan persoal doméstico
95.00
Servizos dos fogares que empregan persoal doméstico
95.00.1 Servizos dos fogares que empregan persoal doméstico
95.00.10
Servizos dos fogares que empregan persoal doméstico
96
BENS NON DIFERENCIADOS PRODUCIDOS POR FOGARES PRIVADOS
PARA USO PROPIO
96.0
Bens non diferenciados producidos por fogares privados para uso propio
96.00
Bens non diferenciados producidos por fogares privados para uso propio
96.00.1 Bens non diferenciados producidos por privados para fogares privados para uso propio
96.00.10
Bens non diferenciados producidos por fogares uso propio
97
SERVIZOS NON DIFERENCIADOS PRODUCIDOS POR FOGARES
PRIVADOS PARA USO PROPIO
97.0
Servizos non diferenciados producidos por fogares privados para uso propio
97.00
Servizos non diferenciados producidos por fogares privados para uso propio
97.00.1 Servizos non diferenciados producidos por fogares privados para uso propio
97.00.10
Servizos non diferenciados producidos por fogares privados para uso propio
Q
SERVIZOS DE ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
QA
SERVIZOS DE ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
99
SERVIZOS DE ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
99.0
Servizos de organismos extraterritoriais
99.00
Servizos de organismos extraterritoriais
99.00.1 Servizos de organismos extraterritoriais
99.00.10
Servizos de organismos extraterritoriais

