
 
 

 

ANEXO I 

Grupos e epígrafes do IAE Actividade Comercio: 

651.1. Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, confeccións para o fogar, 

alfombras e similares e artigos de tapizaría. 

651.2. Comercio polo miúdo de toda clase de pezas para o vestido e toucado. 

651.3. Comercio polo miúdo de lenzaría e corsetería. 

651.4. Comercio polo miúdo de artigos de mercería e paquetaría. 

651.5. Comercio polo miúdo de pezas especiais. 

651.6. Comercio polo miúdo de calzado, artigos de pel e imitación ou produtos 

substitutivos, cintos, carteiras, bolsos, maletas e artigos de viaxe en xeral. 

651.7. Comercio polo miúdo de confeccións de peletaría. 

652.2. Comercio polo miúdo de produtos de drogaría, perfumaría e cosmética, 

limpeza, pinturas, vernices, disolventes, papeis e outros produtos para a decoración e 

de produtos químicos. 

652.3. Comercio polo miúdo de produtos de perfumaría e cosmética, e artigos para 

a hixiene e o aseo persoal. 

652.4. Comercio polo miúdo de plantas e herbas en herbolarios. 

653.1. Comercio polo miúdo de mobles (agás os de oficina). 

653.2. Comercio polo miúdo de material e aparellos eléctricos, electrónicos, 

electrodomésticos e outros aparellos de uso doméstico accionados por outro tipo de 

enerxía distinta da eléctrica, así como de mobles de cociña. 

653.3. Comercio polo miúdo de artigos de enxoval, ferraxaría, adorno, agasallo ou 

reclamo (incluíndo bixutería e pequenos electrodomésticos). 

653.6. Comercio polo miúdo de artigos de bricolaxe. 



 
 

 

653.9. Comercio polo miúdo doutros artigos para o equipamento do fogar NCOUP. 

656. Comercio polo miúdo de bens usados tales como mobles, roupa e enxoval 

ordinario de uso doméstico. 

657. Comercio polo miúdo de instrumentos musicais en xeral, así como dos seus 

accesorios. 

659.1. Comercio polo miúdo de selos, moedas, medallas conmemorativas, billetes 

para coleccionistas, obras de arte e antigüidades, minerais soltos ou en coleccións, 

fósiles, insectos, cunchas, plantas e animais disecados. 

659.2. Comercio polo miúdo de mobles de oficina e de máquinas e equipamentos 

de oficina. 

659.3. Comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos médicos, ortopédicos, 

ópticos e fotográficos. 

659.4. Comercio polo miúdo de libros, xornais, artigos de papelaría e escritorio, e 

artigos de debuxo e belas artes. 

659.5. Comercio polo miúdo de artigos de xoiería, reloxaría, prataría e bixutería. 

659.6. Comercio polo miúdo de xoguetes, artigos de deporte, pezas deportivas de 

vestido, calzado e toucado, armas, cartucharía e artigos de pirotecnia. 

659.7. Comercio polo miúdo de sementes, fertilizantes, flores e plantas e pequenos 

animais. 

659.8. Comercio polo miúdo denominado sex-shop. 

659.9. Comercio polo miúdo doutros produtos non especificados nesta agrupación, 

excepto os que deban clasificarse na epígrafe 653.9. 

972.1. Servizos de barbaría de señora e cabaleiro. 

972.2. Salóns e institutos de beleza e gabinetes de estética. 

 



 
 

 

 

Grupos e epígrafes do IAE Actividade Hostalería: 

671 Servizos en restaurantes 
672 Servizos en cafetarías 
673 Servizos en cafés e bares, con e sen comida. 
674.5 Servizos Café-bar que se presten en sociedades, círculos, casinos, clubs 
e establecementos análogos. 
674.6 Servizos Café-bar que se presten en teatros e cines 
674.7 Servizos Café-bar que se presten en parques e recintos feirais. 
676 Servizos en Chocolatarías, xeadarías e horchatarías. 
677.9  Outros servizos de alimentación propios da restauración 
969.1 Salas de baile e discotecas 

 

  

 


