Activitats CNAE-09 incloses en les subvencions extraordinàries per al suport a la solvència empresarial en la Comunitat Valenciana, per a persones
treballadores autònomes i empreses, en resposta a la pandèmia de la COVID-19. PLA RESISTIR PLUS.
CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

0710

Extracció de minerals de ferro

1052

Elaboració de gelats

1083

Elaboració de café, te i infusions

1101

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques

1102

Elaboració de vins

1103

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites

1105

Fabricació de cervesa

1310

Preparació i filatura de fibres tèxtils

1320

Fabricació de teixits tèxtils

1330

Acabats de tèxtils

1391

Fabricació de teixits de punt

1392

Fabricació d’articles confeccionats amb tèxtils, excepte roba de vestir

1393

Fabricació de catifes i moquetes

1394

Fabricació de cordes, cordills, bramant i xarxes

1395

Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb teles dobles, excepte la roba de vestir

1396

Fabricació d’altres productes d ́ús tècnic i industrial

1399

Fabricació d’altres productes tèxtils n.c.o.p

1411

Confecció de peixos de vestir de cuir

1412

Confecció de roba de treball

1413

Confecció d’altres peixos de vestir exteriors
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1414

Confecció de roba interior

1419

Confecció d’altres peixos de vestir i i accessoris

1420

Fabricació d’articles de pelleteria

1431

Confecció de calceteria

1439

Confecció d’altres peixos de vestir de punt

1511

Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells

1512

Fabricació d’articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia

1520

Fabricació de calçat

1623

Fabricació d’altres estructures de fust i peixos de fusteria i ebenisteria per a la construcció

1721

Fabricació de paper i cartó ondulats; fabricació d ́envasos i embalatges de paper i cartró

1722

Fabricació d’articles de paper i cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic

1723

Fabricació d’articles de papereria

1724

Fabricació de papers pintats

1729

Fabricació d’altres articles de paper i cartó

1811

Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes

1812

Unes altres activitats d ́impressió i arts gràfiques

1813

Serveis de preimpressió i preparació de suports

1814

Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta

1820

Reproducció de suports gravats

1910

Coqueries

1920

Refinació de petroli

2030

Fabricació de pintures , vernissos i revestiments similars; tints d’impremta i massilles

Página 2 de 9

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

2051

Fabricació d ́explosius

2219

Fabricació d’altres productes de cautxú

2221

Fabricació de plaques, fulles, tubs i perfils de plàstic

2222

Fabricació d ́envasos i embalatges de plàstic

2223

Fabricació de productes de plàstic per a la construcció

2229

Fabricació d’altres productes de plàstic

2331

Fabricació de taulells i rajoles de ceràmica

2332

Fabricació de rajoles , teules i productes de terres cuites per a la construcció

2341

Fabricació d’articles ceràmics per a ús domèstic i ornamental

2342

Fabricació d’aparells sanitaris ceràmics

2343

Fabricació d’aïlladors i peixos aïllants de material ceràmic

2344

Fabricació d’altres productes ceràmics d ́ús tècnic

2349

Fabricació d’altres productes ceràmics

2370

Tall, tallat i acabat de la pedra

2391

Fabricació de productes abrasius

2399

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics n.c.o.p.

2431

Estirat en fred

2432

Laminació en fred

2433

Producció de perfils en fred per conformació amb plegat

2434

Trefilatge en fred

2441

Producció de metalls preciosos

2512

Fabricació de fusteria metàl·lica
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2550

Forja, estampació i embotiment de metalls; metal·lúrgia de pólvores

2561

Tractament i revestiment de metalls

2599

Fabricació d’altres productes metàl·lics n.c.o.p.

2670

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic

2731

Fabricació de cables de fibra òptica

2830

Fabricació de maquinària agrària i forestal

2893

Fabricació de maquinària per a la indústria de l’alimentació, begudes i tabac

2910

Fabricació de vehicles de motor

2932

Fabricació d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor

3103

Fabricació de matalassos

3109

Fabricació d’altres mobles

3212

Fabricació d’articles de joieria i articles similars

3213

Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars

3220

Fabricació d’instruments musicals

3240

Fabricació de jocs i joguets

3250

Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics

3316

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

3530

Subministrament de vapor i aire condicionat

4511

Venda d’automòbils i vehicles de motor lleugers

4519

Venda d’altres vehicles de motor

4532

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4616

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir
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4617

Intermediaris del comerç de productes alimentosos, begudes i tabac

4624

Comerç a l'engròs de cuirs i pells

4631

Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses

4634

Comerç a l'engròs de begudes

4636

Comerç a l'engròs de sucre, xocolate i confiteria

4637

Comerç a l'engròs de café, te, cacau i espècies

4638

Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentosos

4639

Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentosos, begudes i tabac

4641

Comerç a l'engròs de tèxtils

4642

Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat

4644

Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja

4648

Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria

4719

Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats

4724

Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

4725

Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats

4729

Un altre comerç al detall de productes alimentosos en establiments especialitzats

4741

Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats

4742

Comerç al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats

4751

Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
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4762

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats

4764

Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4765

Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats

4771

Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats

4772

Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

4776

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a ells en establiments especialitzats

4777

Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats

4778

Un altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments

4781

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants

4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants

4789

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

4799

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants

4931

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

4932

Transport per taxi

4939

Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

5010

Transport marítim de passatgers

5030

Transport de passatgers per vies navegables interiors

5110

Transport aeri de passatgers

5221

Activitats annexes al transport terrestre

5222

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors

5223

Activitats annexes al transport aeri
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5510

Hotels i allotjaments similars

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

5530

Càmpings i aparcaments per a caravanes

5590

Altres allotjaments

5610

Restaurants i llocs de menjars

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629

Altres serveis de menjars

5630

Establiments de begudes

5813

Edició de periòdics

5814

Edició de revistes

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5914

Activitats d'exhibició cinematogràfica

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5916

Activitats de produccions de programes de televisió

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

5918

Activitats de distribució de programes de televisió

5920

Activitats d'enregistrament de so i edició musical

6010

Activitats de radiodifusió

6020

Activitats de programació i emissió de televisió

7420

Activitats de fotografia

7711

Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers

7712

Lloguer de camions
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7721

Lloguer d'articles d'oci i esportius

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos

7729

Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic

7733

Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors

7734

Lloguer de mitjans de navegació

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri

7739

Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

7911

Activitats de les agències de viatges

7912

Activitats dels operadors turístics

7990

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests

8219

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina

8230

Organització de convencions i fires de mostres

8299

Altres activitats de suport a les empreses n.c.o.p.

8551

Educació esportiva i recreativa

8552

Educació cultural

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

8559

Una altra educació n.c.o.p.

8812

Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat

9001

Arts escèniques

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003

Creació artística i literària

9004

Gestió de sales d'espectacles
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9102

Activitats de museus

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

9104

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

9200

Activitats de jocs d'atzar i apostes

9311

Gestió d'instal·lacions esportives

9313

Activitats dels gimnasos

9319

Altres activitats esportives

9321

Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics

9329

Altres activitats recreatives i d'entreteniment

9523

Reparació de calçat i articles de cuir

9525

Reparació de rellotges i joieria

9601

Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9604

Activitats de manteniment físic
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