
 

 

 

ANEXO II.- EPÍGRAFES DO IAE SUBVENCIONABLES 

454.1 Prendas de vestir feitas a medida 

615.6. Galerías de arte. 

619.5. Comercio por xunto de papelería e escritorio, artigos de debuxo e belas artes. 

641. Comercio polo miúdo de froitas, verduras, hortalizas e tubérculos. 

642. Comercio polo miúdo de carnes e miúdos; de produtos derivados cárnicos 
elaborados: de ovos, aves, coellos de granxa, caza; e de produtos derivados deles. 

643. Comercio polo miúdo de peixes e doutros produtos da pesca, da acuicultura e 
caracois. 

644. Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares, e de leite e 
produtos lácteos. 

645. Comercio polo miúdo de viños e bebidas de todas as clases. 

647.1. Comercio polo miúdo de produtos alimenticios e de bebidas en 
establecementos con vendedor. 

647.2. Comercio polo miúdo de produtos alimenticios e de bebidas en réxime de 
autoservizo ou mixto en establecementos cuxa sala de vendas teña unha superficie 
inferior a 120 metros cadrados. 

647.3. Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e bebidas en 
réxime de autoservizo ou mixto en superservizos, denominados así cando a superficie 
da súa sala de vendas estea comprendida entre 120 e 399 metros cadrados. 

647.4. Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e bebidas en 
réxime de autoservizo ou mixto en supermercados, denominados así cando a 
superficie da súa sala de vendas sexa igual ou superior a 400 metros cadrados. 

651. Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, confección, calzado, peles e artigos de 
coiro. 

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 de artigos para 
hixiene e aseo persoal. 

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

653. Comercio polo miúdo de artigos para o equipamento do fogar e a construción. 

654.2. Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos 
terrestres. 

654.5. Comercio polo miúdo de toda clase de maquinaria, salvo aparellos do fogar, de 
oficina, médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos. 

656. Comercio polo miúdo de bens usados tales como mobles, prendas e utensilios 
ordinarios de uso doméstico.  

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

659.2. Comercio polo miúdo de mobles de oficina e 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 xoiaría, reloxaría, prataría e bixutaría. 

659.6. Comercio polo miúdo de xoguetes, artigos de deporte, roupa deportiva, 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. 

659.9. Comercio polo miúdo doutros produtos non especificados nesta agrupación, 
excepto os que deban clasificarse na epígrafe 653.9. 

661.3. Comercio polo miúdo en almacéns populares, entendendo por tales aqueles 
establecementos que ofrecen en seccións múltiples e venden en autoservizo ou en 
preselección unha variedade relativamente ampla e pouco profunda de bens de 
consumo, cunha gama de prezos baixa e un servizo reducido. 

662.2. Comercio polo miúdo de toda clase de artigos, incluíndo alimentación e 
bebidas, en establecementos distintos dos especificados no grupo 661 e na epígrafe 
662.1. 

691.1. Reparación de artigos eléctricos para o fogar. 

691.2. Reparación de vehículos automóviles, bicicletas e outros vehículos 

691.9. Reparación doutros bens de consumo N.C.O.P. 

832.1. Axencias e corretaxe de seguros. 

833. Promoción de terreos. 

933. Outras actividades de ensinanza. 

967. Instalacións deportivas e escolas e servizos de perfeccionamento do deporte 

969.6. Salón recreativos e de xogo. Únicamente centros de ocio de carácter deportivo 
ou que permitan xogos en equipo. Quedan excluidos locais de xogos recreativos, 
apostas ou de azar. 

971. Lavanderías, tinturerías e servizos similares. 

972. Salóns de peiteado e institutos de beleza. 

973.1. Servizos fotográficos. 

975. Servizos de enmarcación. 

981. Xardíns, parques de recreo ou de atraccións e acuáticos e pistas de patinaxe 

 

 

 

 

 


