
 
LISTA DE CÓDIGOS PARA OS EFECTOS DO CRS (VÁLIDA DENDE AGOSTO DE 2006) 

 
 

CCÓÓDD..  
CCAADD  55  

CCÓÓDD..  
CCRRSS  

DDEESSCCRRIICCIIÓÓNN  Aclaracións / Información complementaria 

110  EDUCACIÓN  

111  Educación, nivel non 
especificado 

Aplicaranse os códigos desta categoría unicamente cando se 
descoñeza ou non se especifique o nivel educativo (por 
exemplo, á formación de profesores de ensino primario 
corresponderalle o código 11220) 

 11110 Política educativa e xestión 
administrativa 

Política de educación, planificación e programas; axuda a 
ministerios de educación, a administración e os sistemas de 
xestión; asesoramento e fortalecemento institucional; xestión 
e bo goberno de centros escolares; desenvolvo plans de 
estudo e materiais; actividades educativas sen especificar. 

 11120 Servizos e instalacións educativos 
e formación 

Edificios, equipos, materiais para o ensino; servizos 
complementarios para educación (instalacións de 
aloxamento para internos, vivendas para o persoal); 
formación en idiomas; coloquios, seminarios, conferencias, 
etc. 

 11130 Formación de profesores Educación para profesores (cando non se especifique nivel 
educativo); formación continua e previa; desenvolvemento de 
materiais didácticos. 

 11182 Investigación educativa Investigación e estudos sobre eficacia, adecuación e 
calidade educativas; avaliación e control sistemáticos. 

112  Educación básica  

 11220 Educación primaria Ensino primario infantil académico e non académico; todo 
ensino básico e de primeiro ciclo sistemático; subministración 
de material escolar. 

 11230 Capacitación básica de mozos e 
adultos 

Ensino académico e non académico para capacitación 
básica de mozos e adultos (educación de adultos); 
alfabetización e aprendizaxe de cálculo aritmético elemental. 

 11240 Educación primeira infancia Educación preescolar académica e non académica. 

113  Educación secundaria  

 11320 Educación secundaria Ensino secundario xeneralizado en todos os seus ciclos. 

 11330 Formación profesional Formación profesional básica e ensino técnico a nivel 
secundario; formación no posto de traballo; formación de 
aprendices; inclúese formación profesional non académica. 

114  Educación post-secundaria  

 11420 Educación universitaria Licenciaturas e diplomaturas universitarias, de ensino 
superior, de escolas politécnicas; bolsas. 

 11430 Formación superior técnica e de 
dirección. 

Programas de formación profesional para traballadores e 
formación de empregados. 

NOTA: As actividades educativas dun sector específico deben ser incluídas nos seus respectivos sectores, 
ben cun código específico de educación, como o ensino agrario, ou cun código xeral, como Política de 
comunicacións / xestión administrativa. 



 

120  SAÚDE  

121  Saúde, xeral  

 12110 Política sanitaria e xestión 
administrativa. 

Política de sanidade, planificación e programas; axuda a 
ministerios de sanidade; administración da sanidade pública; 
fortalecemento e asesoramento institucional; programas de 
seguro médico; actividades sanidade sen especificar. 

 12181 Ensino / formación médicas. Ensino médico e formación para servizos nivel terciario. 

 12182 Investigación médica Investigación médica xeral (exceptuando a investigación 
sobre a sanidade básica). 

 12191 Servizos médicos Laboratorios, clínicas especializadas e hospitais (incluídos 
equipamento e subministracións), ambulancias, servizos 
dentais, saúde mental, rehabilitación médica, control 
enfermidades non infecciosas, control abuso medicamentos 
e fármacos [exclúese control tráfico de estupefacientes: 
(16063)] 

122  Saúde básica  

 12220 Atención sanitaria básica Programas de asistencia sanitaria primaria e básica; 
programas de coidados paramédicos e de enfermaría; 
subministración de fármacos, medicamentos e vacinas para 
atención sanitaria básica 

 12230 Infraestrutura sanitaria básica Hospitais rexionais, clínicas e dispensarios e equipamento 
médico correspondente; exclúense os hospitais e clínicas 
especializados (12191) 

 12240 Nutrición básica Programas de alimentación directa (alimentación materna, 
lactación e alimentación tras desteta, alimentación infantil, 
alimentación escolar); identificación deficiencias de 
micronutrintes; subministración de vitamina A, iodo, ferro, 
etc.; seguimento das condicións de nutrición; ensino da 
nutrición e da hixiene alimentaria; seguridade alimentaria 
doméstica. 

 12250 Control enfermidades infecciosas Vacinación; prevención e control do paludismo, tuberculose, 
enfermidades diarreicas, enfermidades transmitidas por un 
vector (axente portador) (por exemplo: oncocercose e 
bilharziose), etc. 

 12261 Educación sanitaria Información, educación e formación da poboación para a 
mellora do nivel de coñecementos e prácticas sanitarias; 
campañas de sanidade pública e programas de 
sensibilización. 

 12262 Control da malaria Prevención e control da malaria 

 12263 Control da tuberculose Inmunización, prevención e control da tuberculose. 

 12281 Formación persoal sanitario Formación de persoal sanitario para asistencia sanitaria 
básica. 



 

130  PROGRAMAS / POLÍTICAS 
SOBRE POBOACIÓN E SAÚDE 
REPRODUTIVA 

 

 13010 Política sobre poboación e xestión 
administrativa 

Políticas demográficas/desenvolvemento; traballos de censo, 
rexistro de nacementos e falecementos; datos inmigración e 
emigración; análise/investigación demográfica; investigación 
saúde reprodutiva; actividades de poboación sen especificar. 

 13020 Atención saúde reprodutiva Fomento saúde reprodutiva; coidados prenatais e perinatais, 
incluídos o parto; prevención e tratamento da infertilidade; 
prevención e xestión consecuencias do aborto; actividades 
maternais saudables. 

 13030 Planificación familiar Servizos de planificación familiar, incluídos a orientación; 
actividades de información, educación e comunicación (IEC); 
distribución de anticonceptivos; capacitación e formación. 

 13040 Loita contra enfermidades de 
transmisión sexual, incluída a 
VIH/SIDA. 

Todas as actividades relacionadas con enfermidades de 
transmisión sexual e co control da VIH/SIDA, como 
información, educación e comunicación; diagnóstico precoz; 
prevención; tratamento; coidados. 

 13081 Formación de persoal para 
poboación e saúde reprodutiva 

Educación e formación de persoal sanitario para servizos de 
poboación e saúde reprodutiva. 



 

140  ABASTECEMENTO DE AUGA E 
SANEAMENTO 

 

 14010 Política de recursos hídricos e 
xestión administrativa 

Política do sector hídrico, planificación e programas; 
lexislación hidrolóxica e xestión; fortalecemento institucional 
e asesoramento; avaliación e estudos sobre abastecemento 
de auga; augas subterráneas, estudos sobre a calidade da 
auga e sobre as concas hidrográficas; hidroxeoloxía; 
exclúense os recursos hídricos para uso agrícola (31140). 

 14015 Protección recursos hídricos Augas interiores de superficie (ríos, lagos, etc.); preservación 
e rehabilitación de augas subterráneas; prevención da 
contaminación da auga por produtos químicos agrícolas e 
efluentes industriais. 

 14020 Abastecemento de auga e 
saneamento - sistemas de 
envergadura 

Plantas desalineira; tomas de auga, depósitos, tratamento, 
estacións de bombeo, sistemas de transporte e distribución; 
rede de sumidoiros; plantas para depuración de augas 
residuais (de vivendas e industriais). 

 14030 Abastecemento de auga potable e 
saneamento básico - sistemas 
menores 

Subministración de auga e saneamento utilizando 
tecnoloxías de baixo custo tales como bombas manuais, 
captación de auga de mananciais, sistemas de 
subministración de auga por acción da gravidade, recollida 
auga de chuvia, alxibes, pequenos sistemas de distribución; 
latrinas, rede de sumidoiros de pequeno calibre, evacuación 
de augas residuais in situ (foxas sépticas). 

 14040 Desenvolvo concas fluviais Proxectos integrados de concas fluviais; control dos cursos 
de auga; presas, encoros, [con exclusión de presas 
principalmente para regadíos (31140) e hidroeléctricas 
(23065) e actividades relacionadas co transporte fluvial 
(21040)]. 

 14050 Eliminación / tratamento residuos 
sólidos 

Tratamento de residuos sólidos municipais e industriais, 
incluídos residuos tóxicos e perigosos; recollida, tratamento e 
eliminación; vertedoiros; conversión en aboamento e 
reciclaxe. 

 14081 Educación e formación en 
abastecemento de auga e 
saneamento 

 

 
NOTA: Para distinguir entre "abastecemento de auga potable e saneamento básico - sistemas menores" e 
"abastecemento de auga e saneamento - sistemas de envergadura", hai que considerar o número de xente a ser 
servidos e o custo per capita dos servizos. Os sistemas de envergadura proporcionan a auga e o saneamento a 
unha comunidade a través dunha rede coa cal as casas individuais estean conectadas. Os sistemas básicos 
compártense xeralmente entre varias casas.  O abastecemento e o saneamento de auga en áreas urbanas fan 
necesario xeralmente unha instalación da rede. Para clasificar tales proxectos hai que considerar o custo per capita 
dos servizos. O custo per capita do abastecemento de auga e o saneamento de envergadura é varias veces máis 
elevado que o de servizos básicos. 
 



 
150  GOBERNO E SOCIEDADE CIVIL  

151  Goberno e Sociedade Civil sen 
especificar 

 

 15110 Política / planificación económica e 
do desenvolvemento 

Política e planificación macroeconómicas, fiscais e 
monetarias; planificación social; análises e previsións 
económicas e sociais; planificación do desenvolvemento e 
preparación de reformas estruturais; desenvolvemento das 
organizacións; apoio a ministerios responsables da 
coordinación da axuda; outros ministerios e departamentos 
gobernamentais cando o sector non poida especificarse. 
(Utilícese o código 51010 para a axuda orzamentaria ás 
reformas de carácter macroeconómico). 

 15120 Xestión financeira sector público Fortalecemento da contabilidade financeira e xerencias; 
xestión do gasto público; mellora de sistemas de xestión 
financeira; procedementos de cálculo dos ingresos 
impoñibles; elaboración de presupostos; auditoría sobre o 
terreo; medidas contra a dilapidación, a fraude e a 
corrupción. 

 15130 Desenvolvemento legal e xudicial Desenvolvemento constitucional; elaboración de normas 
xurídicas; fortalecemento institucional de sistemas legais e 
xudiciais; ensino e formación en materia xurídica; 
asesoramento e servizos xurídicos; prevención da 
delincuencia. 

 15140 Administración pública Sistemas de goberno, incluídos parlamento, administración 
local, descentralización; función pública e reforma da función 
pública. Inclúense os servizos xerais prestados pola 
Administración (ou por encarga desta) non especificados 
noutro lugar, p. ex. policía, protección contra incendios, 
cartografa, meteoroloxía, metroloxía legal, recoñecementos 
aéreos e teleobservación; edificios administrativos. 

 15150 Fortalecemento sociedade civil Participación e desenvolvemento de comunidades; 
cooperativas; organizacións de base; desenvolvemento 
doutros procedementos e institucións para participación na 
planificación e na toma de decisións. 

 15161 Procesos electorais Apoio e supervisión en procesos electorais, educación cívica 
de electores [que non correspondan a operacións de 
consolidación da paz (15230) 

 15162 Dereitos humanos Supervisión do respecto dos dereitos humanos; apoio a 
organizacións nacionais e rexionais de dereitos humanos; 
protección das minorías étnicas, relixiosas e culturais 
[actividades non relacionadas con operacións consolidación 
paz (15230). 

 15163 Liberdade de información Libre circulación de información sobre asuntos públicos sen 
censura, incluídas as actividades que incrementen a 
profesionalidade, cualificación e integridade dos medios de 
comunicación escrita e audiovisual (por exemplo, formación 
de xornalistas). 

 15164 Organizacións e institucións da 
igualdade das mulleres 

Axuda para as institucións e as organizacións 
(gobernamentais e non gobernamentais) que traballan para 
a igualdade do xénero e o empoderamento das mulleres. 



152  Prevención e resolución de 
conflitos, paz e seguridade 

NOTA Outras notas sobre o cómputo de AOD (e 
exclusións) de procesos de consolidación de paz tras 
os conflitos e das actividades relacionadas coa 
seguridade explícanse no APÉNDICE. 

 15210 Xestión e reforma dos sistemas 
de seguridade 

Cooperación técnica en favor dos parlamentos, Ministerios 
públicos, servizos encargados de facer respectar a lei e 
das instancias xudiciais para axudar a examinar e a 
reformar os sistemas de seguridade co fin de mellorar o 
control democrático do goberno e da sociedade civil. 
Cooperación técnica en favor dos Gobernos en apoio do 
reforzo da supervisión civil e o control democrático sobre a 
consignación orzamentaria, a xestión, a transparencia e a 
auditoría dos gastos de seguridade, incluída os gastos 
militares, no marco dun programa de mellora da xestión 
dos gastos públicos; 
Asistencia á sociedade civil co fin de reforzar as súas 
competencias en canto a seguridade e a súa capacidade 
de velar para que o sistema de seguridade estea 
administrado de acordo coas normas democráticas e polos 
principios de responsabilidade, transparencia e bo 
goberno. 

 15220 Construción da paz e prevención e 
solución de conflitos 

Axuda para as actividades civís se relacionada coa 
construción da paz, a prevención e solución de conflitos, 
incluíndo o reforzo das capacidades, a supervisión, o 
diálogo e o intercambio de información. 

 15230 Procesos de consolidación da paz 
tras os conflitos (Nacións Unidas) 

No marco das operacións de paz de Nacións Unidas, 
participación na fase de consolidación da paz tras os 
conflitos (actividades tales como supervisión da aplicación de 
medidas de protección de dereitos humanos e observación 
de eleccións, axuda para a reinserción de soldados 
desmobilizados, recuperación de infraestrutura nacional 
básica, supervisión ou reciclaxe de administradores civís e 
de forzas de policía, formación en procedementos 
aduaneiros e de control de fronteiras, asesoramento ou 
formación en políticas fiscais ou de estabilización 
macroeconómica, repatriación e desmobilización de grupos 
armados e destrución das súas armas; apoio eliminación 
minas antipersoas).  Os impostos directos ao presuposto da 
ONU de mantemento da paz non deben notificarse como 
AOD ata que a ONU sexa capaz de identificar o 
compoñente AOD. 

 15240 Control da proliferación de armas 
lixeiras e de pequeno calibre. 

Reinserción do persoal militar desmobilizado na vida 
económica e civil; conversión das fábricas de armas en 
fábricas de produtos de uso civil; cooperación técnica 
destinada para controlar, previr e/ou reducir a proliferación 
de armas lixeiras e pequeno calibre - ver o Apéndice para 
a definición das actividades cubertas. [Outro que o en 
relación co mantemento da paz la ONU (15230) ou nenos 
soldados (15261)]. 

 15250 Retirada minas antipersoas Eliminación minas explosivas con fins de desenvolvemento 
[que non corresponda a consolidación da paz (15230)]. 

 15261 Nenos soldados, prevención e 
desmobilización 

Cooperación técnica en favor dos Gobernos - e asistencia 
ás organizacións da sociedade civil - en apoio da adopción 
e a aplicación de leis destinadas a impedir a contratación 
de nenos como soldados; apoio á desmobilización, ao 
desarme, á reinserción, á repatriación e á reintegración 
(DDR) dos nenos soldados. 

 



160  OUTROS SERVIZOS E 
INFRAESTRUTURAS SOCIAIS 

 

 16010 Servizos sociais Lexislación e administración sociais; fortalecemento de 
institucións e asesoramento; seguridade social e outros plans 
sociais; programas especiais para terceira idade, orfos, 
discapacitados, nenos abandonados; dimensións sociais de 
axustes estruturais; infraestrutura e servizos sociais sen 
especificar, incluída a protección dos consumidores. 

 16020 Política de emprego e xestión 
administrativa 

Política e planificación do emprego; lexislación laboral; 
sindicatos; fortalecemento institucional e asesoramento a 
institucións; programas de axuda para desempregados; 
programas de creación de emprego e xeración de ingresos; 
seguridade e hixiene no traballo; loita contra o traballo infantil. 

 16030 Política de vivenda e xestión 
administrativa 

Política da vivenda, planificación e programas; non inclúe 
vivendas a baixo custo e erradicación do chabolismo (16040). 

 

 16040 Vivendas de baixo custo Inclúe erradicación de chabolismo.  

 16050 Axuda multisectorial para 
servizos sociais básicos 

Os servizos sociais básicos quedan definidos de maneira que 
inclúan a educación básica, a sanidade básica, a nutrición 
básica, a saúde reprodutiva e as cuestións de poboación, a 
subministración básica de auga potable e o saneamento 
básico. 

 16061 Cultura e ocio Inclúe bibliotecas e museos. 

 
 

16062 
 

Capacitación estatística 
 

Tanto en institutos nacionais de estatística coma en calquera 
departamento ministerial. 

 
 

16063 
 

Control estupefacientes 
 

Controis aduaneiros e nacionais, incluídos a formación da 
policía; programas educativos e campañas de sensibilización 
para reducir o tráfico de drogas e a distribución interna. 

 16064 Mitigación social da HIV/SIDA Programas especiais que se destinan a tratar as 
consecuencias sociais da VIH/SIDA, por exemplo asistencia 
social, xurídica e económica ás persoas vivindo ca VIH/SIDA 
incluídas seguridade alimentaria e emprego; apoio aos 
grupos vulnerables e aos nenos orfos da SIDA; dereitos 
humanos para as persoas afectadas pola VIH/SIDA. 



 

210   TRANSPORTE E 
ALMACENAMENTO 

Nota: A fabricación de equipos de transporte debe incluírse 
no código 32172. 

 21010 Política transporte e xestión 
administrativa 

Política de transportes, planificación e programas; axuda a 
ministerios de transporte; fortalecemento institucional e 
asesoramento; transporte non especificado; actividades que 
combinan o transporte por estrada, ferrocarril, acuático e/ou 
aéreo. 

 21020 Transporte por estrada Infraestrutura viaria, vehículos de estrada; transporte de 
pasaxeiros por estrada, vehículos de motor particulares. 

 21030 Transporte por ferrocarril Infraestrutura ferroviaria, equipamento ferroviario, 
locomotoras, outro material rodante; inclúense tranvías e 
sistemas de metro. 

 21040 Transporte marítimo e fluvial Portos e peiraos; sistemas de teledirección portuaria, 
buques, barcas, lanchas; transporte fluvial e outros tipos de 
navegación interior, barcazas e buques para navegación 
interior. 

 21050 Transporte aéreo Aeroportos, sistemas de teledirección aeroportuaria; avións, 
equipo mantemento de avións. 

 21061 Almacenamento Relacionado ou non co transporte. 

 21081 Ensino e formación en materia de 
transporte e almacenamento 

 

220   COMUNICACIÓNS  

 22010 Política de comunicacións e 
xestión administrativa 

Política de comunicacións, planificación e programas; 
fortalecemento de institucións e asesoramento; inclúe o 
desenvolvemento de servizos postais; actividades de 
comunicacións non especificadas. 

 22020 Telecomunicacións Redes telefónicas, satélites de telecomunicacións, estacións 
terrestres. 

 22030 Raio, televisión, prensa Enlaces de raio e televisión, equipamento; xornais; imprenta 
e edición. 

 22040 Tecnoloxía da información e das 
comunicacións (TIC) 

Equipos e programas informáticos; acceso a Internet; 
formación en tecnoloxías da información. Sectores non 
especificados. 

 



 

230 
 XERACIÓN E 

SUBMINISTRACIÓN DE 
ENERXÍA 

 

 23010 Política enerxética e xestión 
administrativa 

Política enerxética, planificación e programas; axuda a 
ministerios de enerxía; fortalecemento institucional e 
asesoramento; actividades do sector enerxético non 
especificadas incluídas conservación da enerxía. 

 23020 Produción enerxética - fontes non 
renovables 

Centrais térmicas (incluído cando a fonte de calor non poida 
determinarse); centrais alimentadas con gas e carbón. 

 23030 Produción enerxética - fontes 
renovables 

Comprende política, planificación, programas de 
desenvolvemento, inspeccións e incentivos. A produción de 
leña e de carbón vexetal debe incluírse en Silvicultura 
(31261). 

 23040 Transmisión /distribución de 
enerxía eléctrica 

Distribución dende a fonte de enerxía ao consumidor; liñas 
de transmisión. 

 23050 Distribución de gas Distribución para uso de consumidor final 

 23061 Centrais térmicas de petróleo Comprende as centrais de gasóleo. 

 23062 Centrais térmicas de gas  

 23063 Centrais térmicas de carbón  

 23064 Centrais nucleares Inclúe a seguridade nuclear. 

 23065 Centrais hidroeléctricas Inclúe as instalacións xeradoras de barcazas de río 

 23066 Enerxía xeotérmica  

 23067 Enerxía solar Inclúe células fotovoltaicas, aplicacións térmicas da enerxía 
solar e calefacción solar. 

 23068 Enerxía eólica Enerxía eólica para hidrodinámica e para a produción de 
electricidade 

 23069 Enerxía maremotriz Inclúe a conversión de enerxía térmica mariña e a enerxía 
producida por mareas e ondas. 

 23070 Biomasa Tecnoloxías de densificación e utilización da biomasa para a 
produción directa de enerxía, incluíndo o biogás, o gas obtido 
pola fermentación da cana de azucre e doutros residuos 
vexetais e por anaerobios. 

 23081 Educación, formación temas 
enerxéticos 

Refírese a todos os subsectores da enerxía e a todos os 
niveis de formación. 

 23082 Investigación enerxética Inclúe inventarios e estudos. 

Nota: A extracción de materias primas para a xeración de enerxía debe incluírse no sector da Minaría. 
A fabricación de produtos enerxéticos debe incluírse no sector Industria. 



 

240  SERVIZOS BANCARIOS E 
FINANCEIROS 

 

 24010 Política financeira e xestión 
administrativa 

Política do sector financeiro, planificación e programas; 
fortalecemento institucional e asesoramento; mercados e 
sistemas financeiros. 

 24020 Institucións monetarias Bancos centrais. 

 24030 Intermediarios financeiros do 
sector formal 

Todas os intermediarios financeiros do sector formal; liñas de 
crédito; seguros, leasing, capital-risco, etc. (agás cando se 
dedican a un só sector). 

 24040 Intermediarios financeiros semi-
formais, informais 

Microcréditos, cooperativas de aforro e de crédito, etc. 

 24081 Ensino / formación en banca e 
servizos financeiros 

 

225500    EEMMPPRREESSAASS  EE  OOUUTTRROOSS  
SSEERRVVIIZZOOSS  

 

 25010 Servizos e institucións de apoio á 
empresa 

Apoio ás asociacións comerciais e empresariais, cámaras de 
comercio; reformas legais e regulamentarias para mellorar o 
ámbito comercial e do investimento, fortalecemento e 
asesoramento para institucións do sector privado; 
información comercial; creación de redes entre sectores 
público e privado, incluídas feiras comerciais; comercio 
electrónico. Se non pode determinarse o sector: asistencia 
xeral a empresas privadas (en concreto, empregarase o 
código 32130 para as empresas do sector industrial). 

 25020 Privatizacións Cando non poida especificarse o sector. Inclúe programas de 
reestruturación xeral de empresas públicas ou programas 
para eliminar os monopolios; planificación, programación, 
asesoramento. 



 

311  AGRICULTURA  

 31110 Política agraria e xestión 
administrativa 

Política agraria, planificación e programas; axuda aos 
ministerios de agricultura; fortalecemento institucional e 
asesoramento; actividades agrarias non especificadas. 

 31120 Desenvolvemento agrario Proxectos integrados; desenvolvemento de explotacións 
agrícolas. 

 31130 Terras cultivables Inclúe control da degradación do chan; mellora da terra; 
drenaxe de zonas inundadas; desalinización de chans; 
estudo de terreos agrícolas; rescate de terreos; loita contra a 
erosión; loita contra a desertización. 

 31140 Recursos hídricos para uso 
agrícola 

Regadíos, encoros, estruturas hidráulicas, explotación de 
capas freáticas para uso agrícola. 

 31150 Insumos agrícolas Subministración de sementes, fertilizantes, 
equipos/maquinaria agrícola. 

 31161 Produción alimentos agrícolas Inclúe cereais (trigo, arroz, cebada, millo, centeo, avea, 
paínzo, sorgo); horticultura; verduras; froitas, baias; outros 
cultivos anuais e perennes. [Utilizar o código 32161 para as 
agroindustrias]. 

 31162 Cultivos industriais/para a 
exportación 

Inclúe azucre, café, cacao, té, oleaxinosas, froitos secos, 
améndoas, fibras; tabaco; caucho. [Utilizar o código 32161 
para as agroindustrias]. 

 31163 Gandaría Cría de animais; axuda para penso. 

 31164 Reforma agraria Inclúe axuste no sector agrícola. 

 31165 Desenvolvemento agrario 
alternativo 

Proxectos para reducir o cultivo ilegal de drogas mediante 
outras oportunidades de produción e comercialización 
agrarias (véxase código 43050 para desenvolvemento 
alternativo non agrícola). 

 31166 Extensión agraria Formación non académica en agricultura. 

 31181 Ensino/formación agraria  

 31182 Investigación agraria Inclúe o cultivo de especies vexetais, fisioloxía, recursos 
xenéticos, ecoloxía, taxonomía, loita contra as enfermidades, 
biotecnoloxía agrícola; inclúe investigación gandeira 
(sanidade animal, crianza e xenética, nutrición, fisioloxía). 

 31191 Servizos agrícolas Organización e políticas de mercado; transporte e 
almacenamento; establecemento de reservas estratéxicas. 

 31192 Protección plantas e postcolleita, e 
loita contra pragas 

Inclúe protección integral cultivos, actividades de protección 
de cultivos biolóxicos, subministración e xestión de produtos 
químicos utilizados na agricultura, subministración de 
praguicidas, política e regulación de protección de cultivos. 

 31193 Servizos financeiros agrícolas Intermediarios financeiros para o sector agrario, incluídos 
plans de crédito; seguros de colleitas. 

 31194 Cooperativas agrícolas Inclúe as organizacións de agricultores. 

 31195 Servizos veterinarios Sanidade e xestión animal, recursos xenéticos e nutritivos. 



 

312  SILVICULTURA  

 31210 Política forestal e xestión 
administrativa 

Política forestal, planificación e programas; fortalecemento 
institucional e asesoramento; estudos forestais; actividades 
forestais e agroforestais sen especificar. 

 31220 Desenvolvemento forestal Repoboación forestal para consumo rural e industrial; 
explotación e utilización; loita contra a erosión, loita contra a 
desertización; proxectos forestais integrados. 

 31261 Produción carbón vexetal / leña Desenvolvemento forestal con obxectivo primordial de 
produción de leña e carbón vexetal. 

 31281 Educación, formación forestal  

 31282 Investigación en silvicultura Inclúe reprodución artificial e mellora de especies, métodos 
de produción, fertilizantes, talla e recollida de madeira. 

 31291 Servizos forestais  

313  PESCA  

 31310 Política pesqueira e xestión 
administrativa 

Política pesqueira, planificación e programas; fortalecemento 
institucional e asesoramento; pesca de altura e de baixura; 
estudos e prospección pesqueira en medios mariño e fluvial; 
barcos e equipamento pesqueiros; actividades de pesca sen 
especificar. 

 31320 Desenvolvemento pesqueiro Explotación e utilización de pesqueiras; protección de bancos 
pesqueiros; acuicultura; proxectos pesqueiros integrados. 

 31381 Educación, formación pesqueira  

 31382 Investigación pesqueira Piscicultura experimental; investigación biolóxica acuática. 

 31391 Servizos pesqueiros Portos pesqueiros; mercados pesca; transporte e 
almacenamento frigorífico de peixe. 



 

321  INDUSTRIA  

 32110 Política industrial e xestión 
administrativa 

Política industrial, planificación e programas; fortalecemento 
institucional e asesoramento; actividades industriais non 
especificadas; industrias produtivas non especificadas máis 
abaixo. 

 32120 Desenvolvemento industrial  

 32130 Desenvolvemento PEME Apoio directo ao desenvolvemento de pequenas e medianas 
empresas do sector industrial, con inclusión de servizos de 
contabilidade, auditoría e asesoramento. 

 32140 Industria artesanal  

 32161 Agroindustrias Industrias alimentarias básicas, produtos lácteos, matadoiros 
e equipamento necesario, industria de procesamento e 
conserveira de carne e peixe, industrias de aceites/graxas, 
azucreiras, produción de bebidas, tabaco, produción de 
pensos. 

 32162 Industrias forestais Produción de madeira, papel e de pasta de papel. 

 32163 Téxtiles, coiro e substitutos Inclúe talleres de xéneros de punto. 

 32164 Produtos químicos Instalacións de produción industrial e non industrial; inclúe 
produción de praguicidas. 

 32165 Plantas de produción de 
fertilizantes 

 

 32166 Cemento, cal, xeso  

 32167 Fabricación produtos enerxéticos Inclúe licuefacción de gas; refinarías de petróleo. 

 32168 Produción farmacéutica Equipamento / subministracións médicos; fármacos, 
medicamentos, vacinas; produtos hixiénicos. 

 32169 Industria metalúrxica básica Siderurxia, produción de metais estruturais. 

 32170 Industrias metais non ferrosos  

 32171 Construción mecánica e eléctrica Fabricación de maquinaria eléctrica e non eléctrica, motores 
e turbinas. 

 32172 Material de transporte Construción de buques, de barcos de pesca; material 
ferroviario; autobuses e vehículos particulares; construción 
aeronáutica; sistemas de navegación e de teledirección. 

 32182 Investigación e desenvolvemento 
tecnolóxico 

Inclúe normalización industrial; control de calidade; 
metroloxía, ensaios, acreditación, certificación. 

Nota: Nestes sectores só se inclúe a axuda á produción ou fabricación. A subministración de produtos acabados debe 
ser incluída no sector apropiado. 



 

322  INDUSTRIAS EXTRACTIVAS  

 32210 Política das industrias extractivas e 
xestión administrativa 

Política das industrias extractivas, planificación e programas, 
lexislación mineira, catastro mineiro, inventario recursos 
minerais, sistemas de información, fortalecemento 
institucional e asesoramento; explotación de recursos 
minerais non especificados. 

 32220 Prospección de minerais e 
exploración 

Xeoloxía, xeofísica, xeoquímica; exclúese a hidroxeoloxía 
(14010) e a xeoloxía ambiental (41010), extracción e 
procesamento de minerais, infraestrutura, tecnoloxía, 
economía, seguridade e xestión do medio. 

 32261 Carbón Inclúe lignito e turba. 

 32262 Petróleo e gas Petróleo, gas natural, condensados, gases licuados do 
petróleo (LPG), gas natural líquido (LNG), incluídas 
perforacións e produción. 

 32263 Metais ferrosos Ferro e metais de aliaxe ferrosa. 

 32264 Metais non ferrosos Aluminio, cobre, chumbo, níquel, estaño, cinc. 

 32265 Metais / minerais preciosos Ouro, prata, platino, diamantes, pedras preciosas. 

 32266 Minerais industriais Barita, calcaria, feldespato, caolín, area, grava, xeso, pedras 
ornamentais. 

 32267 Fertilizantes minerais Fosfatos, potasas. 

 32268 Recursos minerais fondos mariños Nódulos polimetálicos, fosforitas, depósitos aluviais de 
minerais. 

323  CONSTRUCIÓN  

 32310 Política de construción e xestión 
administrativa 

Política do sector da construción, planificación; exclúense as 
actividades de construción en sectores específicos (por 
exemplo, construción de hospitais ou escolas). 



 

331   POLÍTICA E REGULACIÓN 
COMERCIAL 

 

 33110 Política comercial e xestión 
administrativa 

Política comercial e planificación; apoio aos ministerios e 
departamentos responsables da política comercial; 
lexislación relacionada co comercio e reformas da regulación; 
análise e aplicación de acordos comerciais multilaterais, p. 
ex., sobre obstáculos técnicos ao comercio e medidas 
sanitarias e fitosanitarias; incorporación do comercio ás 
estratexias nacionais de desenvolvemento (p. ex. 
documentos de estratexia de loita contra a pobreza); 
comercio almacenista/minorista; actividades comerciais e de 
promoción do comercio non especificadas. 

 33120 Fomento do comercio Simplificación e harmonización de procedementos 
internacionais de importación e exportación (p. ex., 
valoración de alfándegas, procedementos de licenza, 
formalidades de transporte, pagamentos, seguros), apoio aos 
departamentos de alfándegas, reformas arancelarias. 

 33130 Acordos comerciais rexionais Apoio aos acordos comerciais rexionais (ACR) (p. ex. SADC, 
ASEAN, ALCA, ACP/UE); elaboración de regras de orixe e 
introdución de tratamento especial e diferenciado nos ACR. 

 33140 Negociacións comerciais 
multilaterais 

Apoio á participación efectiva dos beneficiarios de axuda nas 
negociacións comerciais multilaterais, incluído a formación 
de negociadores, valoración do impacto das negociacións, 
adhesión á OMC e a outras organizacións multilaterais 
relacionadas co comercio 

 33150 Axustes vinculados ao comercio Contribucións ao presuposto de goberno para atender á 
posta en práctica de reformas e axustes do comercio dos 
países receptores e ás medidas de política comercial 
doutros países; axuda para manexar déficits na balanza de 
pagamentos debido a cambios do mundo dos negocios. 

 33181 Educación / formación comercial Desenvolvemento de recursos humanos en materia de 
comercio non incluídos en códigos anteriores. Inclúe 
programas de universidade en materia de comercio. 

332  TURISMO   

 33210 Política turística e xestión 
administrativa 

 



 

400  
 MULTISECTORIAL 

 

410   Protección xeral do 
medio 

Sen especificar sector. 

 41010 Política ambiental e 
xestión administrativa 

Política ambiental, leis, regulamentos e instrumentos económicos; institucións 
e prácticas administrativas; planificación do medio e do uso do chan; 
procedementos de toma de decisións; seminarios, reunións; medidas diversas 
de conservación e protección non especificadas máis adiante. 

 41020 Protección da biosfera Loita contra a contaminación do aire, protección da capa de ozono; loita 
contra a contaminación mariña. 

 41030 Biodiversidade Inclúe reservas naturais e accións nas áreas circundantes; outras medidas 
para protexer especies vulnerables ou en perigo de extinción e os seus 
hábitats (por exemplo, protección de brañas). 

 41040 Protección do 
patrimonio 

Refírese a paisaxes culturais excepcionais; inclúe lugares, obxectos de valor 
histórico, arqueolóxico, estético, científico ou educativo. 

 41050 Control / prevención 
de inundacións 

Inundacións provocadas por ríos ou mares; inclúense actividades 
relacionadas co control de intrusión de auga de mar e de subas do nivel do 
mar. 

 41081 Educación / formación 
ambiental 

 

 41082 Investigación 
ambiental 

Comprende o establecemento de bases de datos, inventarios e estimacións 
de recursos naturais e físicos; perfís ambientais e estudos de impacto cando o 
sector non pode ser determinado. 
 

430   Outros multisectorial  

 43010 Axuda multisectorial  

 43030 Desenvolvemento e 
xestión urbanos 

Proxectos integrados de desenvolvemento urbano; desenvolvemento local e 
xestión urbana; infraestrutura e servizos urbanos; finanzas municipais; xestión 
medio urbano; desenvolvemento e planificación urbanos; renovación e 
vivenda urbanos; sistemas catastrais. 

 43040 Desenvolvemento 
rural 

Proxectos integrados de desenvolvemento rural; por exemplo planificación do 
desenvolvemento rexional; fomento de capacidade descentralizada e 
multisectorial de planificación, coordinación e xestión; posta en práctica do 
desenvolvemento rexional e de medidas rexionais (con inclusión de xestión 
de reservas naturais); xestión do chan; planificación da utilización do chan; 
integración funcional de áreas rurais e urbanas; sistemas de información 
xeográfica. 

 43050 Desenvolvemento 
alternativo non agrario 

Proxectos para reducir as áreas de cultivo ilegal de drogas, a través, por 
exemplo, de posibilidades de ingresos non agrícolas, infraestrutura material e 
social (véxase o código 31165 para desenvolvemento alternativo agrario) 

 43081 Ensino / formación 
multisectorial 

Comprende bolsas. 

 43082 Institucións científicas 
e de investigación 

Cando o sector non poida determinarse. 

 
Nota: As actividades en materia de protección ambiental específicas de cada sector deben incluírse nos sectores 
correspondentes e sinalarse os indicadores "medio". Na categoría multisectorial inclúense unicamente as actividades 
ambientais que non poidan atribuírse a un sector específico. 



 

500 AXUDA EN FORMA DE SUBMINISTRACIÓN DE 
BENS Y AXUDA XERAL PARA PROGRAMAS  

Nota: a axuda para programas de sectores 
específicos debe incluírse no correspondente sector, 
empregando o indicador de programa sectorial 
cando proceda. 

510   Apoio orzamentario xeral O apoio orzamentario en forma de enfoques 
sectoriais (SWAp) deberá incluírse nos sectores 
correspondentes. 

 51010 Apoio orzamentario xeral Contribucións aos presupostos non asignadas a 
partidas específicas; apoio á aplicación de reformas 
macroeconómicas (programas de axuste estrutural, 
estratexias de redución da pobreza); transferencias 
para a estabilización da balanza de pagamentos (p. 
ex. STABEX, sistemas de garantía dos tipos de 
cambio); axuda xeneral para programas (cando non 
estea asignada por sectores). 

520  Axuda alimentaria para o 
desenvolvemento / Axuda á seguridade 
alimentaria 

 

 52010 Axuda alimentaria / Programas de 
seguridade alimentaria 

Subministración de produtos para a alimentación 
humana ao abeiro de programas nacionais ou 
internacionais, con inclusión dos custos de 
transporte; pagamentos en metálico para a 
adquisición de alimentos; axuda alimentaria para 
proxectos; axuda alimentaria para venda ao público 
cando non se especifique o sector beneficiario. 
Exclúese a axuda alimentaria de emerxencia. 

530  Outras axudas en forma de 
subministración de bens 

Axuda en forma de produtos non alimentarios (cando 
non se especifique o sector beneficiario) 

 53030 Apoio importación (bens de equipo) Bens de equipo e servizos; liñas de crédito. 

 53040 Apoio importación (produtos) Produtos, bens e servizos xerais, importacións de 
petróleo. 

600 ACTIVIDADES RELACIONADAS COA DÉBEDA  

 60010 Actividades relacionadas coa débeda Actividades non comprendidas nos códigos 
expresados a continuación; formación en xestión da 
débeda. 

 60020 Condonación da débeda  

 60030 Alivio da débeda multilateral Doazóns ou préstamos para facer fronte á débeda 
contraída coas institucións financeiras multilaterais; 
inclúense as contribucións ao fondo fiduciario da 
iniciativa HIPC (países pobres altamente 
endebedados). 

 60040 Reestruturación e refinanciamento  

 60061 Troco de débeda por desenvolvemento Asignación de débedas a fins de desenvolvemento 
(por exemplo, débeda por educación, débeda por 
medio) 

 60062 Outros tipos de troco de débeda Cando o troco de débeda beneficie a un axente 
externo, é dicir, non se destine especificamente a 
fins de desenvolvemento 

 60063 Recompra débeda Recompra débeda para cancelación. 



 

700 AXUDA HUMANITARIA Dentro da definición de AOD, a axuda humanitaria está deseñada para 
aforrar vidas, para aliviar o sufrimento e para manter e protexer 
dignidade humana durante e nas consecuencias de emerxencias. Para 
ser clasificada como humanitaria, a axuda debe ser constante cos 
principios humanitarios da humanidade, da imparcialidade, da 
neutralidade e da independencia. 

720    AXUDAS DE 
EMERXENCIA 

Todo tipo de axuda de emerxencia, ante catástrofes e desastres naturais 
producidos polo home. 

 72010 Axuda e servizos 
materiais de 
emerxencia 

Vivenda, auga, saneamento e servizos médicos, medicinas e outros artigos 
non alimenticios de emerxencia; axuda aos refuxiados e á xente 
internamente desprazada en países en vías de desenvolvemento con 
excepción de axuda alimentaria de emerxencia (72040) ou de protección 
(72050). 

 72040 Axuda alimentaria de 
emerxencia 

Axuda alimentaria normalmente de distribución xeral gratuíta ou programas 
especiais de alimentación complementaria; axuda a curto prazo para grupos 
predefinir de poboación afectados por situacións de emerxencia. Exclúe os 
programas de axuda para a seguridade alimentaria e a axuda alimentaria 
(52010). 

 72050 Coordinación dos 
servizos de 
protección da axuda 

Medidas de coordinar a entrega da axuda humanitaria, incluíndo loxística e 
sistemas de comunicacións; medidas para promover e protexer a 
seguridade, o benestar, a dignidade e a integridade das persoas na 
participación de non hostilidades. (As actividades promovidas para protexer 
a seguridade das persoas polo uso ou a demostración da forza non son 
computables como AOD.) 

730  Axuda á 
reconstrución e 
rehabilitación 

Isto relaciónase coas actividades durante e nas consecuencias dunha 
situación de emerxencia. As actividades de máis longo prazo para mellorar o 
nivel da infraestrutura ou dos servizos sociais débense asignar baixo códigos 
económicos e sociais relevantes do sector. 

 73010 Axuda á 
reconstrución e 
rehabilitación 

Traballo a curto prazo da reconstrución tras emerxencias ou conflitos que se 
limite a restaurar as infraestruturas preexistente (ex. reparación ou 
construción de camiños, pontes e portos, restauración de instalacións 
esenciais, tales como auga e saneamento, vivendas, servizos médicos); 
rehabilitación social e económica polas consecuencias de emerxencias para 
facilitar ás poboacións a volta ás súas condicións de vida anterior ou 
desenvolver unhas novas condicións de vida normais (asesoramento e 
tratamento de traumas, programas do emprego). 

740  Prevención de 
desastres 

Véxase os códigos 41050 e 15220 para a prevención de inundacións e de 
conflitos. 

 74010 Prevención de 
desastres 

Actividades da redución de riscos de desastres (ex. coñecemento sobre 
cartografía natural de riscos naturais, normas legais para a construción); 
sistemas de detección temperá; accións de continxencia de emerxencia e 
planificación de emerxencia incluíndo preparacións para desprazamentos 
forzados. 

 
Identificación do sector de Axuda Humanitaria 

 
A axuda humanitaria será financiada xeralmente polas achegas dedicadas ás emerxencias e as súas 
consecuencias inmediatas e/ou a prevención destas, e o financiamento de tales actividades sexa o criterio principal 
para considerar o gasto como axuda humanitaria. Se a natureza humanitaria do gasto non se pode determinar polo 
seu financiamento, os países membros poden, para a elaboración dos datos estatísticos, ter referencia dos 
informes de Nacións Unidas e/ou de Movemento Internacional da Cruz Vermella/Media Lúa Vermella (ICRC/IFRC). 
Estes informes publícanse normalmente despois dunha emerxencia para identificar as necesidades humanitarias 
de continuación. Se o informe da ONU ou do ICRC/IFRC non se publicou durante seis meses posteriores á 
emerxencia, isto podería indicar que a situación non é percibida como de emerxencia, aínda que a axuda 
internacional podería non obstante ser necesaria para tratar as necesidades humanitarias de continuación. 

 



 

910  CUSTOS ADMINISTRATIVOS 
DOADORES 

 

 91010 Custos administrativos  

920  APOIO A ORGANIZACIÓNS NON 
GOBERNAMENTAIS (ONG) 

Recursos do sector público destinados a axencias 
privadas de voluntarios nacionais e internacionais, 
para uso discrecional destas. 

 92010 Apoio a ONG nacionais No país doador. 

 92020 Apoio a ONG internacionais  

 92030 Apoio a ONG locais e rexionais No país ou rexión beneficiarios. 

930  AXUDA A REFUXIADOS NO PAÍS 
DOADOR 

 

 93010 Axuda a refuxiados no país doador  

    

998  SEN ASIGNAR/SEN ESPECIFICAR  

 99810 Sectores non especificados As contribucións ao desenvolvemento xeral do 
beneficiario deben ser incluídas na axuda para 
programas (51010). 

 99820 Sensibilización sobre os problemas 
relacionados co desenvolvemento 

Gastos no país doador por unha maior 
sensibilización/interese na cooperación ao 
desenvolvemento (folletos, conferencias, proxectos 
especiais de investigación, etc.). 

 


