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2.º Comerciais:

Período de comercialización.
Características organolépticas do froito: color, 

forma, calibre, sabor, textura, olor.
Calidades para a manipulación, transporte e 

conservación.
Outras características comerciais que estableza 

a comunidade autónoma.
Estas novas plantacións realizaranse en calquera 

parcela da explotación, no prazo comprendido entre 
a notificación da concesión da axuda ao beneficiario 
e o 31 de marzo de 2011. Non obstante, as comunida-
des autónomas poderán establecer que, baixo res-
ponsabilidade do titular da explotación, este prazo 
comece unha vez que levantasen a acta de non-ini-
cio das actuacións na parcela obxecto da reconver-
sión.

e) A nova plantación deberá:

1.º Ter unha superficie mínima por parcela de 
0,5 hectáreas. A este respecto, contabilizarase como 
a superficie dunha soa parcela a suma das  superfi-
cies daquelas parcelas baixo un mesmo linde común 
que formen unidades homoxéneas do mesmo cul-
tivo froiteiro, a pesar de que teñan números de iden-
tificación distintos.

2.º Ter unha densidade igual ou superior a 350 
árbores por hectárea no caso das froiteiras de cara-
buña e de 1.250 árbores por hectárea no caso das  
froiteiras de pebida. No caso de plantacións ecolóxi-
cas, a comunidade autónoma poderá modificar esta 
densidade sempre que se xustifique tecnicamente.

3.º Ser realizada con material vexetal certifi-
cado. Cando non se poida dispor deste material 
vexetal certificado, poderase utilizar material vexe-
tal CAC (Conformitas Agraris Comunitatis). En 
ambos os casos se deberá xustificar a súa orixe co 
correspondente albará, pasaporte fitosanitario e fac-
tura de compra a un viveirista co título de produtor 
seleccionador ou multiplicador de froiteiras.

f) Manter as novas plantacións cultivadas de 
maneira sustentable e en condicións de obter un 
rendemento óptimo de cultivo, de acordo coas  con-
dicións agroclimáticas da zona onde se encontren 
situadas, durante un período mínimo de cinco anos 
a partir da súa plantación.»

Disposición adicional primeira. Modificación de plans 
de reconversión.

En relación cos plans de reconversión presentados 
con anterioridade á entrada en vigor desta disposición, os 
beneficiarios deberán presentar un documento comple-
mentario no cal se especifiquen as melloras que se pre-
tenden alcanzar nalgunha das características establecidas 
no artigo 10.d). Ademais, para os plans que aínda non 
fosen finalizados, poderase modificar a densidade das 
novas plantacións, sempre que se cumpra co mínimo 
establecido no artigo 10.e) 2.º 

Disposición adicional segunda. Prazos aplicables para o 
ano 2007.

Para o ano 2007 amplíase o prazo de presentación de 
solicitudes que establece o artigo 5 do Real decreto 
358/2006, do 24 de marzo, ata o 18 de maio, incluído, do 
citado ano.

A comunicación que lle debe realizar cada comuni-
dade autónoma á Dirección Xeral de Agricultura, segundo 
establece o artigo 9.1 do Real decreto 358/2006, do 24 de 
marzo, realizarase ata o día 16 de xuño de 2007.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 3 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 7285 ORDE EHA/875/2007, do 29 de marzo, pola que 
se determina o contido e especificacións técni-
cas da información que se subministrará á 
base de datos nacional de subvencións regu-
lada no Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. («BOE» 83, 
do 6-4-2007.)

O Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro, xeral de subvencións, establece no artigo 37 o con-
tido da información que os obrigados definidos no seu 
artigo 36 deben subministrar á base de datos nacional de 
subvencións, á vez que prevé que o detalle desta informa-
ción se determinará mediante orde do Ministerio de Eco-
nomía e Facenda en colaboración coas administracións 
públicas afectadas.

Esta orde ten por obxecto establecer o contido e estru-
tura dos ficheiros informáticos para o intercambio de 
información, así como os procedementos para ese inter-
cambio.

Esta orde ten carácter básico e dítase ao abeiro do 
disposto no artigo 149.1.13.ª, 14.ª e 18.ª da Constitución. 
Conforme a reiterada doutrina do Tribunal Constitucional 
(por todas, STC 131/1996), a condición básica dunha regu-
lación pódese estender a unha norma de rango regula-
mentario, atendendo ao «carácter marcadamente técnico 
ou á súa natureza conxuntural e cambiante.» De acordo 
con este pronunciamento, débese entender que a regula-
ción, a través deste instrumento normativo, das especifi-
cacións do contido e do procedemento da información 
que se subministrará á base de datos nacional de subven-
cións, en desenvolvemento do artigo 20 da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, debe ter, como a propia norma habi-
litante da cal deriva, substantividade básica.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Ámbito.

Están obrigados a facilitar información á base de 
datos nacional de subvencións os órganos e entes previs-
tos no artigo 36 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, co alcance previsto no 
seu artigo 35.

Artigo 2. Detalle do contido da información que hai que 
subministrar.

A información que se lle facilitará á base de datos 
nacional de subvencións terá o contido que, estruturado 
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en operacións, se detalla no anexo 1 «Contido da informa-
ción que hai que subministrar» desta orde, de acordo 
coas especificacións recollidas no anexo 2 «Formato dos 
campos usuais», no anexo 3 «Contido das táboas» e no 
anexo 4 «Especificacións técnicas do ficheiro de envío de 
información».

No ámbito da Administración xeral do Estado, os seus 
organismos e entidades vinculadas ou dependentes, este 
contido estará referido ás operacións realizadas a partir 
do 1 de xaneiro do ano 2007; ata a dita data, será de apli-
cación a disposición transitoria terceira do Regulamento 
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións.

Artigo 3. Forma de presentación da información.

A información que se subministrará á base de datos 
nacional de subvencións remitirase a través de ficheiros 
xerados, ben autonomamente, con suxeición ás especifi-
cacións técnicas contidas nos anexos desta orde, ou ben 
mediante o sistema de información (TESEOnet) dispoñi-
ble a través do portal na internet da Secretaría de Estado 
de Facenda e Orzamentos.

Con independencia da modalidade utilizada na xera-
ción do ficheiro, efectuarase a súa presentación mediante 
o sistema de información citado, utilizando un certificado 
electrónico recoñecido de acordo co previsto na Lei 
59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. No 
momento da súa presentación, obterase un resumo do 
seu contido que será asinado electronicamente como 
requisito obrigatorio para dar por presentado o ficheiro.

O contido dos ficheiros así presentados será proce-
sado e o resultado dos procesos de carga da información 
na base de datos nacional de subvencións estará á dispo-
sición do remitente a través do mesmo sistema de infor-
mación.

Artigo 4. Periodicidade de presentación da información.

A información relativa a cada trimestre natural, xunto 
con calquera outra non facilitada anteriormente, deberá 
ter sido subministrada á base de datos de subvencións 
antes de finalizar o prazo de trinta días naturais seguintes 
ao da finalización de cada trimestre; non obstante, o sis-
tema de información TESEOnet permitirá que a informa-
ción poida ser presentada de forma continua, sen necesi-
dade de esperar á finalización do prazo. En caso de que 
non exista información para subministrar, indicarase 
esta circunstancia a través do sistema de información 
TESEOnet no prazo establecido.

Artigo 5. Actuacións previas.

Antes de iniciar a subministración de información á 
base de datos nacional de subvencións, o órgano remi-

tente deberá realizar as actuacións previas detalladas no 
anexo 5 «Actuacións previas aos envíos de información» 
desta orde.

Artigo 6. Control de accesos ao sistema de información.

O acceso aos procedementos de consulta á base de 
datos de subvencións e aos de xeración e presentación de 
ficheiros realizarase de acordo co previsto pola Resolu-
ción do 24 de maio de 2005, da Secretaría de Estado de 
Facenda e Orzamentos, de control de accesos ás bases de 
datos da Secretaría Xeral de Orzamentos e Gastos e da 
Intervención Xeral da Administración do Estado.

No ámbito das administracións autonómica e local, a 
solicitude de acceso á base de datos nacional de subven-
cións será realizada a través dos órganos previstos no 
artigo 36.4 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións.

Artigo 7. Posta de información á disposición das comu-
nidades autónomas.

De acordo co previsto no artigo 41.5 do Regulamento 
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, 
a Intervención Xeral da Administración do Estado, coa 
periodicidade establecida neste artigo, porá á disposición 
dos órganos indicados no seu artigo 36.4.a) a información 
regulada no dito artigo a través do sistema de informa-
ción TESEOnet.

Artigo 8. Autorización á Intervención Xeral da Adminis-
tración do Estado.

A Intervención Xeral da Administración do Estado, en 
colaboración cos órganos indicados no artigo 36.4 do 
Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, poderá modificar as especificacións recolli-
das nos anexos a esta orde de acordo coas posibilidades 
técnicas de cada momento.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta orde ten carácter básico e dítase ao abeiro do 
disposto no artigo 149.1.13.ª, 14.ª e 18.ª da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda; 
Pedro Solbes Mira. 



Suplemento núm. 11 Luns 9 abril 2007 1551   

  

ANEXO 1 

Contido da información que hai que subministrar 

a) Información sobre a normativa aplicable 

O obrigado á subministración de información facilitará información básica sobre a normativa aplicable de cada convocatoria anual que deba ser incorporada á base de datos 
nacional de subvencións. Esta información refírese á identificación das bases reguladoras que deben rexer as convocatorias anuais así como outros datos de interese das 
normas que as regulan. 

En ausencia de convocatoria anual, para os efectos de envío de información, asimilaranse a convocatoria: 

• as normas que establecen subvencións nominativas, 
• os convenios de colaboración de que derive a concesión de subvencións, 
• as normas que outorguen un dereito obxectivo á obtención de subvencións a aquelas persoas que reúnan os requisitos establecidos, salvo que sexa necesaria unha 

resolución anual para a súa aplicación; neste caso, esta terá a consideración de convocatoria, e 
• calquera outra norma ou actuación equivalente ás anteriores. 

A información que hai que comunicar é a seguinte: 

1. A comunicación da identificación das bases reguladoras e da súa descrición realizarase a través da operación “Base reguladora”. 

2. Respecto a cada unha das convocatorias anuais, facilitarase a identificación da súa base reguladora, así como información sobre os aspectos da normativa que regulan a 
concesión, o pagamento e a xustificación da aplicación da subvención. Esta comunicación realizarase a través da operación “Convocatoria”. 

3. O cadro de financiamento da convocatoria será comunicado a través da operación “Cadro de financiamento da convocatoria” e nel indicaranse as súas fontes de 
financiamento e os importes correspondentes. Esta operación conterá a información coñecida no momento da súa comunicación e deberá ser actualizada cando se 
produza calquera modificación. 

4. Cada convocatoria rexistrada na base de datos incorporará as aplicacións orzamentarias que a financian, así como o importe orzado en cada aplicación dedicado a 
financiar a convocatoria; este importe será a contía total máxima destinada ás subvencións convocadas, que, de acordo co artigo 58 do Regulamento da Lei 38/2003, do 
17 de novembro, xeral de subvencións, será fixado necesariamente na convocatoria. En caso de subvencións plurianuais (art. 57 do regulamento citado), en cada 
exercicio rexistraranse as operacións 85 por cada aplicación orzamentaria e cuxo importe será a contía distribuída na anualidade correspondente. Esta información será 
comunicada a través da operación “Aplicacións orzamentarias da convocatoria”, que conterá a información coñecida no momento da súa comunicación e deberá ser 
actualizada cando se produza calquera modificación posterior. A comunicación desta operación é opcional fóra da Administración xeral do Estado e dos seus 
organismos e entidades dependentes. 

Base reguladora (80) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx80” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor das convocatorias asociadas a estas bases reguladoras. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA BASE REGULADORA 

Clave que identifica a base reguladora das convocatorias anuais. 

En caso de que as bases reguladoras se inclúan na norma conxuntamente coa convocatoria anual, os datos da clave 
coinciden cos da convocatoria. 

19 4 Num Ano da base reguladora Ano da data de publicación no boletín oficial correspondente da norma que contén as bases reguladoras da subvención. 

23 6 Num Marxinal da base 
reguladora 

Número secuencial con que aparece numerada no boletín oficial correspondente a norma que contén as bases 
reguladoras da subvención. 

Noutro caso, número dentro do intervalo asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado. 

29 3 Num Ordinal da base 
reguladora 

En caso de que unha única norma inclúa as bases reguladoras de subvencións distintas, o ordinal identifica cada unha 
das subvencións incluídas na norma, comezando por "000". 

En caso de bases reguladoras de subvención única terá o valor "000". 

32 1 Alf Tipo de normativa da 
base reguladora 

Fai referencia á orixe da norma. 

Valor existente na táboa “Tipos de normativa”. 

   3.- DATOS DATOS DA BASE REGULADORA 

33 255 Alf Denominación Texto descritivo das bases reguladoras. 

En caso de que unha única norma inclúa as bases reguladoras de subvencións distintas, o texto descritivo conterá 
referencias suficientes.  
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Convocatoria (81) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx81” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor da convocatoria. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA CONVOCATORIA 

19 18 Alf Convocatoria Identificación da convocatoria anual da subvención, de acordo co contido do anexo 2. “Formato dos campos usuais”. 

   3.- DATOS DATOS DE CONVOCATORIA ANUAL 

37 14 Num Base reguladora Identificación da base reguladora, co contido de campos previsto na clave na operación “Base reguladora (80)”. 

51 255 Alf Denominación Texto descritivo da convocatoria. 

En caso de que unha convocatoria inclúa subvencións distintas, a denominación conterá referencias suficientes. 

306 3 Alf Función Función política ou pública perseguidas co outorgamento da subvención. En caso de que a subvención se dirixa a más 
dunha función, elixirase a economicamente máis representativa. 

Valor existente na táboa “Funcións”. 

309 4 Alf Actividade económica Sector da actividade económica a que se dirixe a subvención. En caso de que a subvención se dirixa a máis dunha 
actividade económica, elixirase a economicamente máis representativa. 

Valor existente na táboa “Actividades económicas”. 

313 3 Alf Obxecto Obxecto financeiro da subvención; punto concreto da estrutura dos recursos financeiros do beneficiario a que vai 
dirixida a subvención. En caso de que a subvención se dirixa a máis dun obxecto, elixirase o economicamente máis 
representativo. 

Valor existente na táboa “Obxectos das subvencións”. 

316 3 Alf Momento da 
xustificación 

Determina se a xustificación dos pagamentos regulados pola convocatoria debe ser anterior ou posterior ao seu 
pagamento. 

Se non existe uniformidade no momento da xustificación dos pagamentos derivados dunha mesma concesión, 
establecerase como momento da xustificación o correspondente ao último pagamento. 

En caso de que dunha convocatoria poidan derivar concesións tanto de xustificación previa como diferida, os xestores 
deberán separar, baixo ordinais de convocatoria distintos, as concesións que se realicen cun tipo ou outro de 
xustificación ou, noutro caso, considerar todos os pagamentos como de xustificación posterior.  

Valor existente na táboa “Momentos da xustificación”. 

319 3 Alf Tipo de financiamento Orixe dos fondos que financian a subvención. 

Valor existente na táboa “Tipos de financiamento”. 

322 1 Alf Condición de concesión 
plurianual 

Valor “S” se se prevé a posibilidade de que se poidan resolver concesións que impliquen compromisos de gastos de 
carácter plurianual.  

Valor “N” en caso contrario. 

323 8 Fec Inicio de vixencia  Data a partir da cal se poden acordar concesións da subvención. 

331 8 Fec Final de vixencia  Data a partir da cal non se poden acordar concesións da subvención. 

Se non se prevé, consignarase como final de vixencia o último día do ano. 

339 4 Num Prazo máximo de 
xustificación 

Prazo (en número de días) contado desde o indicado no campo “Orixe do prazo de xustificación”, durante o cal se debe 
producir a xustificación das subvencións. 

Valor alternativo a “Data límite de xustificación”.  

Só se consignará se a subvención se xustifica despois do pagamento (subvencións prepagables); sen valor en caso 
contrario. 

343 3 Alf Orixe do prazo de 
xustificación 

Acto administrativo a partir do cal comeza a correr o prazo de xustificación. 

Valor existente na táboa “Orixes do prazo de xustificación”. 

Valor alternativo a “Data límite de xustificación”. 

Só se consignará se a subvención se xustifica despois do pagamento (subvencións prepagables); sen valor en caso 
contrario. 

346 8 Fec Data límite de 
xustificación 

Data límite para a xustificación da subvención. 

Valor alternativo a “Prazo de xustificación” e “Orixe do prazo de xustificación”. 

Só se consignará se a subvención se xustifica despois do pagamento (subvencións prepagables); sen valor en caso 
contrario. 
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POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

354 1 Alf Condición de 
subvención nominativa 

Valor “S” se se trata de subvencións nominativas.  

Valor “N” en caso contrario. 

355 1 Alf Condición de convenio Valor “S” se se trata de subvencións xestionadas a través de convenios.  

Valor “N” en caso contrario. 

356 150 Alf Observacións Se é o caso, referencias textuais a calquera aspecto non incluído pero que resulte de interese para os obxectivos do 
control das subvencións (normativa adicional, condicións especiais, etc.). 

Campo que se cubrirá opcionalmente. 

506 3 Alf Tipo de subvención Cualificación da subvención. 

Valor existente na táboa “Tipos de subvención”. 

Cadro de financiamento da convocatoria (84) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx84” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor da convocatoria. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA OPERACIÓN 

19 18 Alf Convocatoria Identificación da convocatoria, co contido de campos previsto na clave na operación “Convocatoria (81)”. 

   3.- DATOS DATOS DA OPERACIÓN 

37 15 Alf Importe OXE Se é o caso, importe que financia a convocatoria procedente dos orzamentos xerais do Estado. 

52 15 Alf Importe OXCA Se é o caso, importe que financia a convocatoria procedente dos orzamentos xerais da comunidade autónoma. 

67 15 Alf Importe OXCL Se é o caso, importe que financia a convocatoria procedente dos orzamentos da Administración local (corporacións e 
entes locais). 

82 15 Alf Importe FEDER Se é o caso, importe que financia a convocatoria procedente do FEDER. 

97 15 Alf Importe FSE Se é  o caso, importe que financia a convocatoria procedente do FSE. 

112 15 Alf Importe FEADER Se é o caso, importe que financia a convocatoria procedente do FEADER. 

127 15 Alf Importe FEAGA Se é o caso, importe que financia a convocatoria procedente da FEAGA. 

142 15 Alf Importe IFOP Se é o caso, importe que financia a convocatoria procedente do IFOP. 

157 15 Alf Importe Fondo 
Cohesión 

Se é o caso, importe que financia a convocatoria procedente do Fondo de Cohesión. 

172 15 Alf Importe UE Se é o caso, outros importes procedentes da UE que financian a convocatoria.  

 

Aplicacións orzamentarias da convocatoria (85) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx85” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor da convocatoria. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA OPERACIÓN 

19 18 Alf Convocatoria Identificación da convocatoria, co contido de campos previsto na clave na operación “Convocatoria (81)”. 

37 24 Alf Aplicación 
orzamentaria 

Aplicación orzamentaria que financia a convocatoria, codificada de acordo co contido do anexo 2. “Formato dos 
campos usuais”. 

Campo que se cubrirá opcionalmente se o ámbito non é “AG”. 

   3.- DATOS DATOS DA OPERACIÓN 

61 15 Alf Importe Crédito final da aplicación destinado a financiar a convocatoria.  

Este importe será a contía total máxima destinada ás subvencións convocadas.  

En caso de subvencións cuxo gasto sexa imputable a exercicios posteriores a aquel en que recaia resolución de 
concesión (subvencións plurianuais), en cada exercicio rexistraranse operacións 85 por cada aplicación orzamentaria e 
cuxo importe será a contía distribuída na anualidade correspondente. 



1554 Luns 9 abril 2007 Suplemento núm. 11

  

B) Información identificativa dos beneficiarios de subvencións 

O obrigado á subministración de información facilitará a información de identificación necesaria mediante a operación “Datos persoais” respecto dos beneficiarios das 
subvencións, dos beneficiarios de entregas en diñeiro sen contraprestación, así como respecto das persoas ou entidades nas cales concorra algunha das circunstancias 
recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencións. 

Datos persoais (70) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx70” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor das convocatorias nas cales actúa a persoa, de quen efectúa as entregas en diñeiro sen 
contraprestación ou do órgano que comunica a prohibición. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN  

19 15 Alf Identificación persoal Identificación persoal, de acordo co contido do anexo 2. “Formato dos campos usuais”. 

   3.- DATOS DATOS 

34 3 Alf Natureza xurídica Valor existente na táboa “Naturezas xurídicas”. 

37 64 Alf Primeiro apelido En persoas físicas, campo que hai que cubrir obrigatoriamente. Sen contido en persoas xurídicas. 

101 64 Alf Segundo apelido En persoas físicas españolas, campo que hai que cubrir obrigatoriamente. Sen contido en persoas xurídicas. 

165 64 Alf Nome En persoas físicas, campo que hai que cubrir obrigatoriamente. Sen contido en persoas xurídicas. 

229 128 Alf Razón social En persoas xurídicas, campo que hai que cubrir obrigatoriamente. Sen contido en persoas físicas. 

357 100 Alf Domicilio Domicilio postal. 

457 100 Alf Municipio Denominación do municipio do domicilio postal. 

557 5 Num Código postal Código postal do municipio. Se o campo “Municipio” se refire a unha localización fóra do territorio nacional, conterá o 
valor “99999” 

562 2 Num Provincia Provincia do municipio. 

Valor existente na táboa “Provincias”. 

Valor “99” en localizacións fóra do territorio nacional. 

C) Información sobre entregas en diñeiro sen contraprestación 

O obrigado á subministración de información comunicará información sobre as entregas realizadas a cada beneficiario a través da operación “Entregas en diñeiro sen 
contraprestación”. Igualmente comunicará, se é o caso, información sobre a devolución realizada polo perceptor da entrega a través da operación “Devolucións de entregas 
en diñeiro sen contraprestación”. 

Entregas en diñeiro sen contraprestación (32) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx32” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Entidade  Identificación do que fai a entrega 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DO PAGAMENTO 

19 15 Alf Beneficiario Identificación do beneficiario da entrega. 

34 3 Num Ordinal da entrega Identifica secuencialmente cada unha das entregas realizadas empezando por “001”. En caso de entrega única terá o 
valor “001”. 

   3.- DATOS DATOS DO PAGAMENTO 

37 8 Fec Data de pagamento Data da entrega. 

45 15 Alf Importe Contía da entrega. 

60 64 Alf Motivo Descrición textual do motivo e obxecto da entrega. 

124 100 Alf Municipio Lugar onde se realiza a actividade ou se adopta o comportamento que fundamenta a entrega. 

De non dispoñerse desta información, consignarase a correspondente ao domicilio do beneficiario da entrega. 
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POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

224 5 Num Código postal Código postal do lugar onde se realiza a actividade ou se adopta o comportamento que fundamenta a entrega. Se o 
campo “Municipio” se refire a unha localización fóra do territorio nacional, conterá o valor “99999”. 

De non dispoñerse desta información consignarase o correspondente ao domicilio do beneficiario da entrega. 

Valor relacionado co contido do campo “Provincia”. 

229 2 Num Provincia Código da provincia onde se realiza a actividade ou se adopta o comportamento que fundamenta a entrega.  

Valor existente na táboa “Provincias”. 

Valor “99” en localizacións fóra do territorio nacional. 

De non dispoñerse desta información consignarase a correspondente ao beneficiario da entrega. 

Valor relacionado co contido do campo “Código postal”. 

Devolucións de entregas en diñeiro sen contraprestación (39) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx39” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Entidade  Identificación de que fai a entrega 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DO PAGAMENTO 

19 15 Alf Beneficiario Identificación do beneficiario da entrega. 

34 3 Num Ordinal da entrega Identifica o número da entrega de que se produce devolución. 

   3.- DATOS DATOS DO PAGAMENTO 

37 8 Fec Data de devolución Data de devolución, en caso de devolución única, ou da última devolución. 

45 15 Alf Importe devolto Importe acumulado devolto. 

D) Información sobre a xestión das concesións 

Tanto no caso de que os pagamentos aos beneficiarios das subvencións se realice a través de entidades colaboradoras, como en caso de pagamentos por parte do órgano 
xestor ao perceptor da subvención, a información que deberán subministrar os obrigados á subministración de información refírese á concesión da subvención realizada, á 
propia do pagamento material e á da xustificación das subvencións prepagables. A información que se subministrará por cada convocatoria, concesión e beneficiario, 
estrutúrase nas seguintes operacións: 

1. O obrigado á subministración de información comunicará as concesións de subvencións realizadas e informará da súa condición de “axuda de minimis”. Esta 
comunicación realizarase a través da operación “Concesión de subvención a beneficiario”. 

2. O obrigado á subministración de información comunicará os pagamentos que fosen efectuados a cada un dos beneficiarios de subvencións. Esta comunicación 
alcanzará tanto aos pagamentos directos, realizados individualmente a cada beneficiario, como aos pagamentos realizados a través das entidades colaboradoras e 
realizarase a través da operación “Pagamento de subvención a beneficiario”. 

3. O obrigado á subministración de información comunicará, se é o caso, información sobre a devolución, sen que mediase procedemento de reintegro, da totalidade ou 
de parte da subvención recibida, así como sobre as xustificacións realizadas polos beneficiarios de subvencións cuxa convocatoria prevexa que deban ser xustificadas 
con posterioridade ao seu pagamento. Respecto ás subvencións nas cales a xustificación do dereito á subvención se produce con anterioridade á súa concesión ou, en 
calquera caso, con anterioridade ao seu pagamento, non é necesaria a comunicación desta xustificación. Esta comunicación realizarase a través da operación 
“Xustificación efectuada polo beneficiario da subvención prepagable”. 

Concesión de subvención a beneficiario (20) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx20” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor da convocatoria. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA CONCESIÓN 

19 18 Alf Convocatoria Identificación da convocatoria, co contido de campos previsto na clave na operación “Convocatoria (81)”. 

37 15 Alf Beneficiario Identificación do beneficiario da subvención. 

52 3 Num Ordinal da concesión En cada convocatoria do órgano xestor, identifica secuencialmente cada unha das concesións realizadas ao beneficiario, 
empezando por “001”. En caso de concesión única terá o valor “001”. 
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POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

55 4 Num Anualidade Exercicio orzamentario con cargo ao cal se resolven as concesións. 

En caso de subvencións cuxo gasto sexa imputable a exercicios posteriores a aquel en que recaia resolución de 
concesión (subvencións plurianuais), exercicio orzamentario de cada anualidade. 

   3.- DATOS DATOS DA CONCESIÓN 

59 8 Fec Data de concesión Data da resolución de concesión da subvención. 

En caso de concesións plurianuais, data de resolución da concesión plurianual.  

En caso de prórroga de concesións, data de resolución da prórroga. 

En caso de tramitación anticipada, data da resolución anticipada. 

67 24 Alf Aplicación 
orzamentaria 

Aplicación orzamentaria da concesión, codificada de acordo co contido do anexo 2. “Formato dos campos usuais”. Esta 
aplicación deberá ser necesariamente unha das comunicadas mediante a operación “Aplicacións orzamentarias da 
convocatoria (85)”. 

Campo que se cubrirá opcionalmente se o ámbito non é “AG”. 

91 15 Alf Importe concedido total Importe da resolución de concesión da subvención. En caso de que a concesión implique compromisos de gastos de 
carácter plurianual, refírese ao importe concedido acumulado de todas as anualidades. Noutro caso, coincidirá co 
"Importe concedido da anualidade actual". 

106 2 Num Número de anualidades Número de anualidades previsto en caso de que a concesión implique compromisos de gastos de carácter plurianual. En 
caso de anualidade única, terá o valor "01". 

108 15 Alf Importe concedido da 
anualidade actual 

Importe da resolución de concesión da subvención para a anualidade que figura no campo “Anualidade”. 

123 1 Alf Condición de axuda de 
minimis 

Valor “S” se o importe concedido ten a cualificación de “axuda de minimis” de acordo cos regulamentos comunitarios 
aplicables . 

Valor “N” en caso contrario. 

Pagamento de subvención a beneficiario (22) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx22” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor da convocatoria. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DO PAGAMENTO 

19 40 Alf Identificación da 
concesión 

Identificación da concesión, co contido de campos previsto como clave na operación “Concesión de subvención a 
beneficiario (20)”. 

59 3 Num Ordinal do pagamento En cada concesión a favor dun beneficiario, identifica secuencialmente cada un dos pagamentos fraccionados ou 
parciais realizados ao perceptor da subvención empezando por “001”. En caso de pagamento único terá o valor “001”. 

   3.- DATOS DATOS DO PAGAMENTO 

62 8 Dat Data de pagamento Data do pagamento da subvención realizado polo xestor ou pola entidade colaboradora no pagamento. 

Data da proposta de pagamento en caso de que o pagamento deba ser ordenado pola Dirección Xeral do Tesouro de 
acordo cunha proposta enviada a través da Central Contable do Estado, incluídos os pagamentos masivos realizados a 
través do caixeiro de pagamentos especiais. 

70 15 Alf Importe Contía do pagamento de subvención realizado. 

85 24 Alf Aplicación 
orzamentaria  

Aplicación orzamentaria do pagamento, codificada de acordo co contido do anexo 2. “Formato dos campos usuais”. 
Esta aplicación deberá ser necesariamente unha das comunicadas mediante a operación “Aplicacións orzamentarias da 
convocatoria (85)”.  

En caso de pagamento a través de entidade colaboradora, aplicación orzamentaria con cargo á cal se realizou a entrega 
de fondos á entidade colaboradora no pagamento. 

Campo que se cubrirá opcionalmente se o ámbito non é “AG”. 

109 100 Alf Municipio Lugar onde se realiza a actividade ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da subvención. De non 
dispoñerse desta información consignarase a correspondente ao domicilio do beneficiario. 

209 5 Num Código postal Código postal do lugar onde se realiza a actividade ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da 
subvención. Se o campo “Municipio” se refire a unha localización fóra do territorio nacional, conterá o valor “99999”.  

De non se dispoñer desta información, consignarase o correspondente ao domicilio do beneficiario.  

Valor relacionado co contido do campo “Provincia”. 

214 2 Num Provincia Código da provincia onde se realiza a actividade ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da 
subvención.  

Valor existente en táboa “Provincias”. Valor “99” en localizacións fóra do territorio nacional.  

De non se dispoñer desta información, consignarase a correspondente ao domicilio do beneficiario. 

Valor relacionado co contido do campo “Código postal”. 
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Xustificación efectuada polo beneficiario da subvención prepagable (24) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx24” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor da convocatoria. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN 

19 40 Alf Identificación da 
concesión 

Identificación da concesión, co contido de campos previsto como clave na operación “Concesión de subvención a 
beneficiario (20)”. 

59 8 Dat Data da xustificación Data na cal o obrigado á subministración de información realiza a xustificación total ou parcial da subvención 
prepagable. 

   3.- DATOS DATOS DA XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN 

67 15 Alf Importe xustificado Se é o caso, contía da subvención prepagable, xustificada na data da clave, admitida como tal polo xestor. 

82 8 Dat Data de devolución Se é o caso, data da devolución realizada por iniciativa do beneficiario e sen que medie procedemento de reintegro. 

90 15 Alf Importe devolto En caso de devolución, contía da subvención prepagable devolta por iniciativa do beneficiario e sen que medie 
procedemento de reintegro. 

E) Información do procedemento de reintegro 

A información que se subministrará refírese á derivada dos procedementos de reintegro efectuados e á referente á recadación destes reintegros. 

1. O obrigado á subministración de información comunicará o contido da resolución do procedemento de reintegro da totalidade ou parte da subvención pagada. Esta 
comunicación realizarase a través da operación “Resolución do procedemento de reintegro de subvención”.  

2. Unha vez producido o ingreso dos reintegros requiridos o obrigado á subministración de información comunicará o resultado do proceso de recadación. Esta 
comunicación realizarase a través da operación “Recadación de reintegros de subvención”. 

Resolución do procedemento de reintegro de subvención (26) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx26” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor da convocatoria. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN 

19 40 Alf Identificación da 
concesión 

Identificación da concesión, co contido de campos previsto como clave na operación “Concesión de subvención a 
beneficiario (20)”. 

59 8 Dat Data de resolución Data da resolución do procedemento de reintegro. 

   3.- DATOS DATOS DA RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN 

67 8 Dat Data de inicio Data de inicio do procedemento de reintegro. 

75 3 Alf Forma Forma en que se insta o inicio do procedemento de reintegro. 

Valor existente en táboa “Formas de instar o procedemento de reintegro”. 

78 3 Alf Tipo  Tipo de resolución que finaliza o procedemento. 

Valor existente na táboa “Tipos de resolución do procedemento de reintegro” 

81 3 Alf Causa En caso de reintegro procedente, causa principal que o fundamenta. 

Valor existente na táboa “Causas de reintegro”.  

84 15 Alf Importe En caso de reintegro procedente, contía da subvención que hai que reintegrar. 
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Recadación de reintegros de subvención (29) 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx29” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano xestor Identificación do órgano xestor da convocatoria. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA RECADACIÓN DE REINTEGROS DE SUBVENCIÓN 

19 48 Alf Identificación da 
resolución do 
procedemento de 
reintegro 

Identificación da resolución, co contido de campos previsto como clave na operación “Resolución do procedemento de 
reintegro de subvención (26)”. 

   3.- DATOS DATOS DA RECADACIÓN DE REINTEGROS DE SUBVENCIÓN 

67 3 Alf Resultado Resultado da xestión de recadación. 

Valor existente na táboa “Resultados da recadación”. 

70 8 Dat Data do ingreso Se é o caso, data comunicada polos órganos de recadación na cal se produciu o ingreso. En caso de ingresos parciais, 
data do último ingreso. 

78 3 Alf Período de recadación Se é o caso, momento de recadación. 

Valor existente na táboa “Períodos de recadación”. 

81 15 Alf Importe principal Se é o caso, contía acumulada da cantidade a reintegrar ingresada 

96 15 Alf Importe xuros Se é o caso, contía acumulada dos xuros ingresados 

F) Información sobre prohibicións (art. 13 LGS) 

Comunicación de sancións (47) 

A información que se debe subministrar refírese ás persoas que non poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora por ter sido sancionadas mediante 
resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei xeral de subvencións ou a Lei xeral tributaria. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx47” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano que comunica Identificación do órgano que comunica a sanción. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO SANCIONADOR 

19 15 Alf Sancionado Identificación do sancionado. 

Os datos persoais serán comunicados mediante a operación “DATOS PERSOAIS (70). 

34 12 Alf Identificación do 
procedemento 

Clave identificativa do procedemento. Codificación libre. 

   3.- DATOS DATOS DA RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO SANCIONADOR 

46 8 Dat Data de inicio Se é o caso, data desde a cal perde a posibilidade de obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora. 

54 8 Dat Data de fin Data desde a cal o sancionado poderá volver obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora. 

62 3 Alf Motivo FIXO. VALOR “H”. 

 

Comunicación de sentenzas (62) 

A información que se debe subministrar refírese ás persoas que non poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora por ter sido condenadas mediante 
sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx62” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 
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POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

7 12 Alf Órgano que comunica Identificación do órgano que comunica a sentenza. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA SENTENZA 

19 15 Alf Sentenciado Identificación do sentenciado. 

Os datos persoais serán comunicados mediante a operación “DATOS PERSOAIS (70). 

34 12 Alf Identificación da 
sentenza 

Clave identificativa da sentenza. Codificación libre. 

   3.- DATOS DATOS DA SENTENZA 

46 8 Dat Data de inicio Data desde a cal perde a posibilidade de obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora. 

54 8 Dat Data de fin Data desde a cal o sentenciado poderá volver obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora. 

62 3 Alf Motivo FIXO. VALOR “A”. 

Comunicación doutras prohibicións (63) 

A información que hai que subministrar refírese ás persoas que non poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora por ter dado lugar, por causa da que 
fosen declarados culpables, á resolución firme de calquera contrato subscrito coa Administración. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

   1.- CLASE  

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación FIXO. VALOR “xx63” (xx de acordo coa táboa “Ámbitos”). 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7 12 Alf Órgano que comunica Identificación do órgano que comunica a prohibición. 

   2.- CLAVE IDENTIFICACIÓN DA INHABILITACIÓN 

19 15 Alf Persoa Identificación do inhabilitado. 

Os datos persoais serán comunicados mediante a operación “DATOS PERSOAIS (70). 

34 12 Alf Identificación do 
procedemento 

Clave identificativa do procedemento. Codificación libre. 

   3.- DATOS DATOS DA INHABILITACIÓN 

46 8 Dat Data de inicio Data desde a cal perde a posibilidade de obter a condición de beneficiario 

54 8 Dat Data de fin Data desde a cal o inhabilitado poderá volver obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora. 

62 3 Alf Motivo FIXO. VALOR “C”. 

Anexo 2. Formato dos campos usuais 

A) Códigos de identificación  

1. Dos órganos da Administración do Estado e dos seus organismos autónomos. 

POS LON TIP NOME CONTIDO e DESCRICIÓN 

1 4 Num Ano do orzamento Exercicio orzamentario. 

5 2 Num Sección Sección orzamentaria, codificada de acordo coa clasificación orgánica do gasto dos orzamentos xerais do Estado. 

7 3 Num Organismo Se é o caso, código do organismo, codificado de acordo coa clasificación orgánica do gasto dos orzamentos xerais do 
Estado. 

10 2 Num Servizo Se é o caso, código do servizo orzamentario, codificado de acordo coa clasificación orgánica do gasto dos orzamentos 
xerais do Estado. 

Cando varios órganos xestores de subvencións teñan asignada orzamentariamente a mesma clasificación orgánica, a 
Intervención Xeral da Administración do Estado proporcionará códigos únicos en resposta ás actuacións previas 
recollidas no anexo 5. 

12 1 Alf  Sen contido 

 
2. Das entidades públicas empresariais e demais entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Administración xeral do Estado. 

POS LON TIP NOME CONTIDO e DESCRICIÓN 

1 4 Num Ano do orzamento Exercicio orzamentario. 

5 2 Num Sección Sección orzamentaria, codificada de acordo coa clasificación orgánica do gasto dos orzamentos xerais do Estado, á cal a 
entidade está vinculada. 

7 5 Num Código interno En cada exercicio orzamentario e sección, código único asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado 
en resposta ás actuacións previas recollidas no anexo 5. 

12 1 Alf  Sen contido 
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3. Das entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 4 Num Ano do orzamento Exercicio orzamentario. 

5 2 Num Sección Valor fixo “60” 

7 5 Num Código interno En cada exercicio orzamentario, código único asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado en 
resposta ás actuacións previas recollidas no anexo 5. 

12 1 Alf  Sen contido 

 

4. Das fundacións do sector público estatal 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 4 Num Ano do orzamento Exercicio orzamentario. 

O contido deste campo coincidirá co do ano do campo “Data de referencia” do rexistro de cabeceira de cada envío. 

5 2 Num Sección Sección orzamentaria, codificada de acordo coa clasificación orgánica do gasto dos orzamentos xerais do Estado, á cal a 
fundación está adscrita. 

7 6 Num Código interno En cada exercicio orzamentario e sección, código único asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado 
en resposta ás actuacións previas recollidas no anexo 5. 

 

5. Das intervencións xerais das comunidades autónomas ou órganos designados, remitentes de información. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 1 Alf Indicador Valor fixo “A”. 

2 2 Num Comunidade autónoma Código da comunidade autónoma.  

Valor existente na táboa “Comunidades autónomas”. 

4 9 Alf  Sen contido 

6. Dos órganos das administracións das comunidades autónomas, dos organismos públicos e demais entidades de dereito público con personalidade xurídica propia 
vinculadas ou dependentes, e das súas fundacións. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 4 Num Ano do orzamento Exercicio orzamentario. 

5 1 Alf Indicador Valor fixo “A”. 

6 2 Num Comunidade autónoma Código da comunidade autónoma.  

Valor existente na táboa “Comunidades autónomas”. 

8 5 Alf Código interno En cada exercicio orzamentario e comunidade autónoma, código único asignado pola Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma correspondente. 

 

7. Do interventor local ou órgano designado remitente de información. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 12 Alf Remitente Valor asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado en resposta ás actuacións previas recollidas no 
anexo 5. 

8. Dos órganos da Administración local, dos organismos públicos e demais entidades de dereito público con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes, e das 

súas fundacións. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 12 Alf Entidade Valor asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado en resposta ás actuacións previas recollidas no 
anexo 5. 

9. Dos consorcios, mancomunidades ou outras personificacións públicas 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 12 Alf Entidade Código asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado en resposta ás actuacións previas recollidas no 
anexo 5. 

 

10. Doutros remitentes de información 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 12 Alf Entidade Código asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado en resposta ás actuacións previas recollidas no 
anexo 5. 
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11. Identificación de beneficiarios de subvencións e de entregas en diñeiro sen contraprestación e de inhabilitados para obter a condición de beneficiario ou de entidade 
colaboradora. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 2 Alf País Código do país. 

Valor existente na táboa “Países”. 

3 12 Alf NIF / CIF NIF / CIF axustado á dereita, sendo a última posición o carácter de control e cubrindo con ceros as posicións da 
esquerda. 

Se o valor consignado no campo “País” non se corresponde con “ES”, este campo conterá o seu código identificativo. 

15 1 Num Contador Contador de NIF duplicado para diferenciar na BDNS persoas físicas co mesmo DNI. En caso de que un mesmo NIF 
fose asignado a distintos beneficiarios, o órgano xestor recibirá instrucións da Intervención Xeral da Administración do 
Estado sobre o contido deste campo. Noutro caso, terá sempre o valor cero. 

B) Formato doutros campos 

1. Convocatoria de subvención. 

As convocatorias anuais identificaranse mediante o ano e número marxinal da súa publicación no boletín oficial correspondente, dentro do rango 1-99.999, precedido polo 
ano en que se realizan as concesións das subvencións e de acordo co formato que segue.  

Na Administración autonómica, en caso de que o boletín oficial correspondente non permita a identificación única de cada norma de acordo co seu marxinal, o órgano 
remitente de información utilizará calquera outro mecanismo que asegure a identificación única en cada ano de cada norma publicada dentro do rango 1-99.999.  

En caso de subvencións ás cales non se poida aplicar a identificación anterior (convocatorias ou convenios non publicados, subvencións nominativas, etc.), o órgano xestor 
asignará un número único de número marxinal, dentro do intervalo que lle será asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado a partir do número 100.000. 

Na Administración local, o órgano xestor asignará un número único de número marxinal, dentro do intervalo que lle será asignado pola Intervención Xeral da 
Administración do Estado a partir do número 100.000. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 4 Num Exercicio Exercicio orzamentario con cargo ao cal se resolven as concesións.  

En caso de concesións plurianuais, exercicio en que se realiza a concesión plurianual, que será o correspondente á 
primeira anualidade. 

En caso de prórroga de concesións, coincide co exercicio en que se contabilizou a concesión que se prorroga. 

En caso de tramitación anticipada, exercicio orzamentario en que se contabiliza o gasto, con independencia de que a 
resolución de concesión se realizase anticipadamente no ano anterior. 

Se o exercicio resultase anterior a 2000, consignarase 2000. 

5 4 Num Ano de convocatoria Ano da data de publicación no boletín oficial correspondente da convocatoria anual da subvención. 

9 6 Num Marxinal da 
convocatoria 

Número secuencial con que aparece numerada no boletín oficial correspondente a convocatoria anual da subvención. 
Noutro caso, número dentro do intervalo asignado pola Intervención Xeral da Administración do Estado. 

 

15 3 Num Ordinal da convocatoria En caso de que unha única convocatoria inclúa subvencións distintas, o ordinal identifica cada unha das subvencións 
incluídas, comezando por "000". 

En caso de convocatoria de subvención única terá o valor "000". 

18 1 Alf Tipo de normativa Fai referencia á orixe da norma. 

Valor existente na táboa “Tipos de normativa”. 

 
2. Formato da aplicación orzamentaria. 

Campo opcional de codificación libre, excepto no ámbito da Administración xeral do Estado e dos seus organismos autónomos, que se axustará ao seguinte formato: 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 4 Num Exercicio orzamentario Exercicio orzamentario (posterior a 1999) 

5 2 Num Sección Sección orzamentaria  

 

    Só para servizos ministeriais 

7 2 Num Servizo Código orzamentario do servizo 

9 2 Alf Libre Libre 

 

    Só para organismos 

7 3 Alf Organismo Código orzamentario do organismo 

10 1 Alf Libre Libre 

 

11 4 Alf Programa Programa 

15 1 Alf Subprograma Subprograma (opcional) 

16 2 Alf Elemento de programa Elemento de programa (opcional) 

18 3 Num Concepto Concepto 
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21 2 Alf Subconcepto Subconcepto (opcional) 

23 2 Alf Partida Partida (opcional) 

3. Código postal.  

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 2 Num Provincia Primeiros dous caracteres do código postal. Normalmente, coincidirá co código da provincia. 

3 3 Num Resto Resto do código postal 

C) Características xerais dos campos 

1. Campos alfanuméricos. 

O seu contido presentarase xustificado á esquerda e con caracteres espazo á dereita ata completar a lonxitude do campo, -a excepción do NIF, que se codificará de acordo co 
contido do punto A.12 deste anexo-, admitiranse tanto maiúsculas como minúsculas así como vogais acentuadas. Se o campo non tiver contido, cubriranse con espazos todas 
as súas posicións. 

2. Campos numéricos. 

O seu contido presentarase sen empaquetar e sen signo, xustificado á dereita, con ceros á esquerda ata completar a lonxitude do campo. Se o campo non tiver contido, 
cubriranse con ceros todas as súas posicións. 

3. Campos de importes. 

Os importes incluídos nos rexistros entenderanse sempre como positivos, non incluirán signo ningún e axustaranse ao seguinte formato:  

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 1 Alf Indicador de moeda “E”: euro; “P”: peseta 

2 12 Num Parte enteira Parte enteira do importe, sen separadores de miles. 

14 2 Num Parte decimal Parte decimal do importe, sen separador decimal. 

4. Campos de data. 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 2 Num Día Día 

3 2 Num Mes Mes 

5 4 Num Ano Ano 

D) Obrigatoriedade de cubrir os campos das operacións  

Todos os campos das operacións contidas nos anexos 1 e 2 na descrición dos cales non apareza ningunha condición explícita sobre a posibilidade de que poida quedar sen 

contido, considérase que hai que cubrilos obrigatoriamente.  

En caso de que un campo poida quedar sen contido, esta circunstancia figurará, quer de forma explícita no texto que desenvolve o seu contido e descrición, indicando en que 

condicións se poderá admitir sen contido, quer mediante a expresión “Se é o caso…” ao comezo da súa descrición. 

Anexo 3. Contido das táboas. 

Táboa: Actividades económicas 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

A011 Produción agrícola 

A012 Produción gandeira 

A013 Produción agraria combinada coa produción gandeira 

A014 Actividades de servizos relacionados coa agricultura e gandaría excepto actividades veterinarias 

A015 Caza, captura de animais e repoboación cinexética incluídas as actividades dos servizos relacionados con elas  

A020 Silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos relacionados con elas  

B050 Pesca, acuicultura e actividades dos servizos relacionados con elas  

C101 Extracción e aglomeración de antracita e hulla 

C102 Extracción e aglomeración de lignito pardo 

C103 Extracción e aglomeración de turba 

C111 Extracción de crus de petróleo e gas natural 

C112 Actividades dos servizos relacionados coas explotacións petrolíferas e de gas excepto actividades de prospección 
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

C120 Extracción de minerais de uranio e torio 

C131 Extracción de minerais de ferro 

C132 Extracción de minerais metálicos non férreos excepto minerais de uranio e torio 

C141 Extracción de minerais non metálicos nin enerxéticos extracción de pedra 

C142 Extracción de areas e arxilas 

C143 Extracción de minerais para fertilizantes e produtos químicos 

C144 Produción de sal 

C145 Extracción doutros minerais non metálicos nin enerxéticos 

D151 Industria cárnica 

D152 Elaboración e conservación de peixes e produtos a base de peixe 

D153 Preparación e conservación de froitas e hortalizas 

D154 Fabricación de graxas e aceites (vexetais e animais) 

D155 Industrias lácteas 

D156 Fabricación de produtos de moenda, amidóns e produtos amiláceos 

D157 Fabricación de produtos para a alimentación animal 

D158 Fabricación doutros produtos alimenticios 

D159 Elaboración de bebidas 

D160 Industria do tabaco 

D171 Preparación e fiadura de fibras téxtiles 

D172 Fabricación de tecidos téxtiles 

D173 Acabamento de téxtiles 

D174 Fabricación doutros artigos confeccionados con téxtiles excepto pezas de vestir 

D175 Outras industrias téxtiles 

D176 Fabricación de tecidos de punto 

D177 Fabricación de artigos en tecidos de punto 

D181 Confección de pezas de coiro 

D182 Confección de pezas de vestir en téxtiles e accesorios 

D183 Preparación e tinguidura de peles de peletaría fabricación de artigos de peletaría 

D191 Preparación curtume e acabamento do coiro 

D192 Fabricación de artigos de marroquinaría e viaxe; artigos de gornicionaría e talabartaría 

D193 Fabricación de calzado 

D201 Serrado e cepillado da madeira; preparación industrial da madeira 

D202 Fabricación de chapas, taboleiros contrachapados, alistonados de partículas aglomeradas de fibras e outros taboleiros e paneis 

D203 Fabricación de estruturas de madeira e pezas de carpintaría e ebanistaría para a construción 

D204 Fabricación de envases e embalaxes de madeira 

D205 Fabricación doutros produtos de madeira; fabricación de produtos de cortiza, cestaría e espartaría 

D211 Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón 

D212 Fabricación de artigos de papel e de cartón 

D221 Edición 

D222 Artes gráficas e actividades dos servizos relacionados con elas  

D223 Reprodución de soportes gravados 

D231 Coquerías 

D232 Refinación de petróleo 

D233 Tratamento de combustibles nucleares e residuos radioactivos 

D241 Fabricación de produtos químicos básicos 

D242 Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos 
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

D243 Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares, tintas de imprenta e masillas 

D244 Fabricación de produtos farmacéuticos 

D245 Fabricación de xabóns deterxentes e outros artigos de limpeza e abrillantamento; fabricación de perfumes e produtos de beleza e hixiene 

D246 Fabricación doutros produtos químicos 

D247 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas 

D251 Fabricación de produtos de caucho 

D252 Fabricación de produtos de materias plásticas 

D261 Fabricación de vidro e produtos de vidro 

D262 Fabricación de produtos cerámicos non refractarios excepto os destinados á construción; fabricación de produtos cerámicos refractarios 

D263 Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica 

D264 Fabricación de ladrillos, tellas e produtos de terras cocidas para a construción 

D265 Fabricación de cemento, cal e xeso 

D266 Fabricación de elementos de formigón, xeso e cemento 

D267 Industria da pedra 

D268 Fabricación de produtos minerais non metálicos diversos 

D271 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 

D272 Fabricación de tubos 

D273 Outras actividades da transformación do ferro e do aceiro e produción de ferroaliaxes non CECA 

D274 Produción e primeira transformación de metais preciosos e doutros metais non férreos 

D275 Fundición de metais 

D281 Fabricación de elementos metálicos para a construción 

D282 Fabricación de cisternas, grandes depósitos e contedores de metal; fabricación de radiadores e caldeiras para calefacción central 

D283 Fabricación de xeradores de vapor 

D284 Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos 

D285 Tratamento e revestimento de metais; enxeñaría mecánica xeral por conta de terceiros 

D286 Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos, ferramentas e ferraxaría 

D287 Fabricación de produtos metálicos diversos excepto mobles 

D291 Fabricación de maquinas equipamento e material mecánico 

D292 Fabricación doutra maquinaria equipamento e material mecánico de uso xeral 

D293 Fabricación de maquinaria agraria 

D294 Fabricación de máquinas-ferramenta 

D295 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 

D296 Fabricación de armas e municións 

D297 Fabricación de aparellos domésticos 

D300 Fabricación de máquinas de oficina e equipamentos informáticos 

D311 Fabricación de motores eléctricos transformadores e xerais 

D312 Fabricación de aparellos de distribución e control eléctricos 

D313 Fabricación de fíos e cables eléctricos illados 

D314 Fabricación de acumuladores e pilas eléctricas 

D315 Fabricación de lámpadas eléctricas e aparellos de iluminación 

D316 Fabricación doutro equipamento eléctrico 

D321 Fabricación de válvulas tubos e outros compoñentes electrónicos 

D322 Fabricación de transmisores de radiodifusión e televisión e de aparellos para a radiotelefonía e radiotelegrafía con fíos 

D323 Fabricación de aparellos de recepción, gravación e reprodución de son e imaxe 

D331 Fabricación de equipamento e instrumentos médico-cirúrxicos e de aparellos ortopédicos 

D332 Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación, control navegación e outros fins excepto equipamentos de control para procesos 
industriais 
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

D333 Fabricación de equipamento de control de procesos industriais 

D334 Fabricación de instrumentos de óptica e de equipamento fotográfico 

D335 Fabricación de reloxos 

D341 Fabricación de vehículos de motor 

D342 Fabricación de carrozarías para vehículos de motor de remolques e semirremolques 

D343 Fabricación de partes, pezas e accesorios non eléctricos para vehículos de motor e os seus motores 

D351 Construción e reparación naval 

D352 Fabricación de material ferroviario 

D353 Construción aeronáutica e espacial 

D354 Fabricación de motocicletas e bicicletas 

D355 Fabricación doutro material de transporte 

D361 Fabricación de mobles 

D362 Fabricación de artigos de xoiaría, orfebraría, prataría e artigos similares 

D363 Fabricación de instrumentos musicais 

D364 Fabricación de artigos de deporte 

D365 Fabricación de xogos e xoguetes 

D366 Outras industrias manufactureiras diversas 

D371 Reciclaxe de chatarra e refugallo de metal 

D372 Reciclaxe de refugallo non metálico 

E401 Produción e distribución de enerxía eléctrica 

E402 Produción de gas, distribución de combustibles gasosos por condutos urbanos excepto gasodutos 

E403 Produción e distribución de vapor e auga quente 

E410 Captación, depuración e distribución de auga 

F451 Preparación de obras 

F452 Construción xeral de inmobles e obras de enxeñaría civil 

F453 Instalacións de edificios e obras 

F454 Acabamento de edificios e obras 

F455 Alugamento de equipamento de construción ou demolición dotado de operario 

G501 Venda de vehículos de motor 

G502 Mantemento e reparación de vehículos de motor 

G503 Venta de repostos e accesorios de vehículos de motor 

G504 Venda, mantemento e reparación de motocicletas e ciclomotores e dos seus recambios e accesorios 

G505 Venda polo miúdo de carburantes para a automoción 

G511 Intermediarios do comercio 

G512 Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos 

G513 Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco 

G514 Comercio por xunto de produtos de consumo distintos dos alimenticios 

G515 Comercio por xunto de produtos non agrarios semielaborados, chatarra e produtos de refugallo 

G516 Comercio por xunto de maquinaria e equipamento 

G517 Outro comercio por xunto 

G521 Comercio polo miúdo en establecementos non especializados 

G522 Comercio polo miúdo de alimentos, bebidas e tabaco en establecementos especializados 

G523 Comercio polo miúdo de produtos farmacéuticos, artigos médicos - beleza e hixiene 

G524 Outro comercio polo miúdo de artigos novos en establecementos especializados 

G525 Comercio polo miúdo de bens de segunda man en establecementos 

G526 Comercio polo miúdo non realizado en establecementos 
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

G527 Reparación de efectos persoais e enxoval doméstico 

H551 Hoteis 

H552 Cámping e outros tipos de hospedaxe de curta duración 

H553 Restaurantes 

H554 Establecementos de bebidas 

H555 Comedores colectivos e provisión de comidas preparadas 

I601 Transporte por ferrocarril 

I602 Outros tipos de transporte terrestre 

I603 Transporte por tubaxe 

I611 Transporte marítimo 

I612 Transporte por vías de navegación interiores 

I621 Transporte aéreo regular 

I622 Transporte aéreo discrecional 

I623 Transporte espacial 

I631 Manipulación e depósito de mercadorías 

I632 Outras actividades anexas aos transportes 

I633 Actividades das axencias de viaxes por xunto e retallistas de turismo e outras actividades de apoio turístico 

I634 Organización do transporte de mercadorías 

I641 Actividades postais e de correo 

I642 Telecomunicacións 

J651 Intermediación monetaria 

J652 Outros tipos de intermediación financeira 

J660 Seguros e plans de pensións excepto Seguridade Social obrigatoria 

J671 Actividades auxiliares á intermediación financeira excepto seguros e plans de pensións 

J672 Actividades auxiliares de seguros e plans de pensións 

K701 Actividades inmobiliarias por conta propia 

K702 Alugamento de bens inmobiliarios por conta propia 

K703 Actividades inmobiliarias por conta de terceiros 

K711 Alugamento de automóbiles 

K712 Aluguer doutros medios de transporte 

K713 Aluguer de maquinaria e equipamentos 

K714 Aluguer de efectos persoais e enxoval doméstico 

K721 Consulta de equipamento informático 

K722 Consulta de aplicacións informáticas e subministración de programas de informática 

K723 Proceso de datos 

K724 Actividades relacionadas con bases de datos 

K725 Mantemento e reparación de máquinas de oficina, contabilidade e equipamento informático 

K726 Outras actividades relacionadas coa informática 

K731 Investigación e desenvolvemento sobre ciencias naturais e técnicas 

K732 Investigación e desenvolvemento sobre ciencias sociais e humanidades 

K741 Actividades xurídicas de contabilidade, mantemento de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudos de mercado e realización de enquisas de opinión 
pública, consulta e asesoramento sobre dirección e xestión empresarial, xestión de sociedades de carteira 

K742 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría e outras actividades relacionadas co asesoramento técnico 

K743 Ensaios e análises técnicas 

K744 Publicidade 

K745 Selección e colocación de persoal 

K746 Servizos de investigación e seguranza 
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

K747 Actividades industriais de limpeza 

K748 Actividades empresariais diversas 

L751 Administración pública 

L752 Prestación pública de servizos á comunidade en xeral 

L753 Seguridade social obrigatoria 

M801 Ensino primario 

M802 Ensino secundario 

M803 Ensino superior 

M804 Formación permanente e outras actividades de ensino 

N851 Actividades sanitarias 

N852 Actividades veterinarias 

N853 Actividades de servizos sociais 

O900 Actividades de saneamento público 

O911 Actividades de organizacións empresariais profesionais e patronais 

O912 Actividades sindicais 

O913 Actividades asociativas diversas 

O921 Actividades cinematográficas e de vídeo 

O922 Actividades de radio e televisión 

O923 Outras actividades artísticas e de espectáculos 

O924 Actividades de axencias de noticias 

O925 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras institucións culturais 

O926 Actividades deportivas 

O927 Actividades recreativas diversas 

O930 Actividades diversas de servizos persoais 

P950 Fogares que empregan persoal doméstico 

Q990 Organismos extraterritoriais 

8888 Actividades non clasificadas 

 
Táboa: ámbitos 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

AX Administración xeral do Estado, organismos autónomos dependentes, entidades públicas empresariais e demais entidades de dereito público 
dependentes da Administración xeral do Estado, entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, fundacións do sector público estatal.  

CA Órganos das administracións das comunidades autónomas, dos organismos públicos e demais entidades de dereito público con personalidade 
xurídica propia vinculadas ou dependentes, e das súas fundacións. 

AL Órganos da Administración local, dos organismos públicos e demais entidades de dereito público con personalidade xurídica propia vinculadas ou 
dependentes, e das súas fundacións. 

OT Consorcios, mancomunidades ou outras personificacións públicas e outros. 

 
Táboa: causas de reintegro (art. 37 LXS) 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1A Art. 37 1.a) Obtención de subvención falseando as condicións requiridas para a súa concesión ou ocultando as que a impedisen ou limitasen. 

1B Art. 37 1.b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade, do proxecto ou a non-adaptación do comportamento que fundamentan a 
concesión da subvención. 

1C Art. 37 1.c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente nos termos establecidos. 

1D Art. 37 1.d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión establecidas 

1E Art. 37 1.e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro e incumprimento de obrigas contables 
nas condicións establecidas. 

1F Art. 37 1.f), 1.g) Incumprimento das condicións impostas ás entidades colaboradoras e beneficiarios, así como dos compromisos por estes 
asumidos, con motivo da concesión da subvención. 

1H Art. 37 1.h) Adopción, en virtude do establecido nos artigos 87 a 89 do Tratado da Unión Europea, de decisión da cal derive unha necesidade de 
reintegro .



1568 Luns 9 abril 2007 Suplemento núm. 11

  

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1I Art. 37 1.i) Demais supostos previstos na normativa reguladora da subvención 

3 Art. 37 3. Obtención de subvención por riba do custo da actividade desenvolvida 

Táboa: comunidades autónomas 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

01 País Vasco 

02 Cataluña 

03 Galicia 

04 Andalucía 

05 Principado de Asturias 

06 Cantabria 

07 La Rioja 

08 Rexión de Murcia 

09 Comunidade Valenciana 

10 Aragón 

11 Castilla – La Mancha 

12 Canarias 

13 Comunidade Foral de Navarra 

14 Extremadura 

15 Illes Balears 

16 Madrid 

17 Castilla y León 

18 Cidade de Ceuta 

19 Cidade de Melilla 

 

Táboa: Formas de instar o procedemento de reintegro (Art. 42 LGS) 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 De oficio por acordo do órgano competente, por iniciativa propia 

2 De oficio por acordo do órgano competente, por orde superior 

3 De oficio por acordo do órgano competente, por petición razoada doutros órganos da Administración 

4 De oficio por acordo do órgano competente, por denuncia 

5 Como consecuencia do informe de control financeiro emitido pola Intervención Xeral 

 

Táboa: funcións  

 DÉBEDA PÚBLICA 

01 Débeda pública 

 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL 

11 Alta dirección do Estado e do Goberno / órganos de Goberno 

12 Administración xeral 

13 Relacións exteriores 

14 Xustiza 

15 Protección e seguranza nuclear 

 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL E SEGURANZA CIDADÁ 

21 Defensa 

22 Seguranza e protección civil 

 SEGURANZA, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL 

31 Seguranza e protección social 

32 Promoción social 

 PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 
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41 Sanidade 

42 Educación 

43 Vivenda e urbanismo 

44 Benestar comunitario 

45 Cultura 

46 Outros servizos comunitarios e sociais 

 PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 

51 Infraestruturas básicas e transportes 

52 Comunicacións 

53 Infraestruturas agrarias 

54 Investigación científica, técnica e aplicada 

55 Información básica e estatística 

 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER XERAL 

61 Regulación económica 

62 Regulación comercial 

63 Regulación financeira 

 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUTIVOS 

71 Agricultura, gandaría e pesca 

72 Industria 

73 Enerxía 

74 Minaría 

75 Turismo 

76 Comercio 

 RELACIÓNS CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS 

81 Relacións con corporacións locais 

82 Relacións coa Unión Europea e axudas ao desenvolvemento 

 

Táboa: momentos da xustificación 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 Xustificación previa ao pagamento (subvención pospagable) 

2 Xustificación posterior ao pagamento (subvención prepagable ou de xustificación diferida)  

Táboa: naturezas xurídicas 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

10 Persoa física española maior de 14 anos. 

11 Persoa física española menor de 14 anos. 

12 Persoa física española residente no estranxeiro. 

20 Persoa física estranxeira. 

30 Persoa xurídica española. Sociedade anónima. 

31 Persoa xurídica española. Sociedade de responsabilidade limitada. 

32 Persoa xurídica española. Sociedade colectiva. 

33 Persoa xurídica española. Sociedade comanditaria. 

34 Persoa xurídica española. Comunidade de bens. 

35 Persoa xurídica española. Sociedade cooperativa. 

36 Persoa xurídica española. Asociacións e outros non definidos. 

37 Persoa xurídica española. Comunidades de propietarios. 

38 Persoa xurídica española. Institucións relixiosas. 
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

39 Persoa xurídica española. Entidades non residentes 

40 Persoa xurídica española. Órganos da Administración do Estado 

41 Persoa xurídica española. Órganos da Administración autonómica 

42 Persoa xurídica española. OO.AA. estatais e asimilados 

43 Persoa xurídica española. OO.AA. autonómicos e asimilados 

44 Persoa xurídica española. Corporacións locais 

50 Persoa xurídica estranxeira 

Táboa: obxectos das subvencións 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 Investimentos 

2 Bonificación de tipo de xuro 

3 Cobertura de custos ou do déficit 

4 Investimentos e cobertura de custos ou do déficit (indistintamente) 

5 Axudas familiares, indemnizacións e similares 

 

Táboa: orixes do prazo de xustificación 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 Data da concesión 

2 Data do pagamento (pagamento único) 

3 Data do último pagamento 

 

Táboa: períodos de recadación do reintegro 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 En período voluntario 

2 En vía executiva 

 

Táboa: países 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

AT Austria 

BE Bélxica 

BG Bulgaria 

CY Chipre 

CZ República Checa 

DE Alemaña 

DK Dinamarca 

EE Estonia 

EL Grecia 

ES España 

FI Finlandia 

FR Francia 

GB Gran Bretaña 

HU Hungría 

IE Irlanda 

IT Italia 

LT Lituania 

LU Luxemburgo 

LV Letonia 

MT Malta 
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

NL Holanda 

PL Polonia 

PT Portugal 

RO Romanía 

SE Suecia 

SI Eslovenia 

SK Eslovaquia 

OT Outros 

 

Táboa: provincias 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

01 Álava /Araba 

02 Albacete 

03 Alacant / Alicante 

04 Almería 

05 Ávila 

06 Badajoz 

07 Illes Balears / Islas Baleares 

08 Barcelona 

09 Burgos 

10 Cáceres 

11 Cádiz 

12 Castelló / Castellón 

13 Ciudad Real 

14 Córdoba 

15 A Coruña 

16 Cuenca 

17 Girona 

18 Granada 

19 Guadalajara 

20 Guipúzcoa/ Gipuzkoa 

21 Huelva 

22 Huesca 

23 Jaén 

24 León 

25 Lleida 

26 La Rioja 

27 Lugo 

28 Madrid 

29 Málaga 

30 Murcia 

31 Nafarroa / Navarra 

32 Ourense 

33 Asturias 

34 Palencia 

35 Las Palmas 

36 Pontevedra 

37 Salamanca 

38 Santa Cruz de Tenerife 

39 Cantabria 

40 Segovia 

41 Sevilla 

42 Soria 
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

43 Tarragona 

44 Teruel 

45 Toledo 

46 Valéncia / Valencia  

47 Valladolid 

48 Vizcaya / Bizkaia 

49 Zamora 

50 Zaragoza 

51 Ceuta 

52 Melilla 

99 Estranxeiro 

 

Táboa: resultados da recadación do reintegro 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 Recadación total  

2 Recadación parcial  

3 Imposibilidade de recadación 

 

Táboa: tipos de subvención 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 Subvencións non cualificables como axudas de Estado a empresas. 

2 Subvencións cualificables como axudas de Estado a empresas. 

Táboa: tipos de financiamento 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

OE = orzamentos estatais: OA = orzamentos autonómicos; OL = orzamentos locais; UE = fondos da Unión Europa; OT = outros fondos non 
incluídos nos anteriores 

01 OT (outros fondos) 

02 OL (orzamentos locais) 

03 OL e OT (orzamentos locais e outros fondos) 

04 OA (orzamentos autonómicos) 

05 OA e OT (orzamentos autonómicos e outros fondos) 

06 OA e PL (orzamentos autonómicos e locais) 

07 OA, PL e OT (orzamentos autonómicos, locais e outros fondos) 

08 OE (orzamentos estatais) 

09 OE e OT (orzamentos estatais e outros fondos) 

10 OE e PL (orzamentos estatais e locais) 

11 OE, PL e OT (orzamentos estatais, locais e outros fondos) 

12 OE e PA (orzamentos estatais e autonómicos) 

13 OE, PA e OT (orzamentos estatais, autonómicos e outros fondos) 

14 OE, PA e PL (orzamentos estatais, autonómicos e locais) 

15 OE, PA, PL e OT (orzamentos estatais, autonómicos, locais e outros fondos) 

16 UE (fondos da UE) 

17 UE e OT (fondos da UE e outros fondos) 

18 UE e OL (fondos da UE e orzamentos locais) 

19 UE, OL e OT (fondos da UE, orzamentos locais e outros fondos) 

20 UE e OA (fondos da UE e orzamentos autonómicos) 

21 UE, OA e OT (fondos da UE, orzamentos autonómicos e outros fondos) 

22 UE, OA e PL (fondos da UE, orzamentos autonómicos e locais) 

23 UE, OA, PL e OT (fondos da UE, orzamentos autonómicos, locais e outros fondos) 

24 UE e OE (fondos da UE e orzamentos estatais) 

25 UE, OE e OT (fondos da UE, orzamentos estatais e outros fondos) 

OL e

OL

OL

OA

OA

OA

OA, OL

OL

OL
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VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

OE = orzamentos estatais: OA = orzamentos autonómicos; OL = orzamentos locais; UE = fondos da Unión Europa; OT = outros fondos non 
incluídos nos anteriores 

26 UE, OE e OL (fondos da UE, orzamentos estatais e locais) 

27 UE, OE, OL e OT (fondos da UE, orzamentos estatais, locais e outros fondos) 

28 UE, OE e OA (fondos da UE, orzamentos estatais e autonómicos) 

29 UE, OE, OA e OT (fondos da UE, orzamentos estatais, autonómicos e outros fondos) 

30 UE, OE, OA e PL (fondos da UE, orzamentos estatais, autonómicos e locais) 

31 UE, OE, OA, OL e OT (fondos da UE, orzamentos estatais, autonómicos, locais e outros fondos) 

Táboa: tipos de movemento 

A información comunicada á base de datos nacional de subvencións será a coñecida en cada momento polo obrigado ao seu envío. A actualización da información xa 
rexistrada será realizada a través do mecanismo do “tipo de movemento”, identificando a operación pola súa clave. Os movementos serán procesados nesta orde: primeiro 
baixas seguido das altas e por último as modificacións. 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

A Alta. Envío da información por primeira vez. 

B Baixa. Os movementos de baixa non necesitan incorporar ningún tipo de dato, salvo a clave cuxo contido se desexe eliminar. 

M Modificación. Substituiranse na súa totalidade os datos subministrados anteriormente coa mesma clave polos que figuren no movemento de 
modificación. 

Táboa: tipos de normativa 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 Normativa nacional 

2 Normativa comunitaria 

3 Normativa local 

A Normativa do País Vasco 

B Normativa de Cataluña 

C Normativa de Galicia 

D Normativa de Andalucía 

E Normativa do Principado de Asturias 

F Normativa de Cantabria 

G Normativa de La Rioja 

H Normativa da Rexión de Murcia 

I Normativa da Comunidade Valenciana 

J Normativa de Aragón 

K Normativa de Castilla – La Mancha 

L Normativa de Canarias 

M Normativa da Comunidade Foral de Navarra 

N Normativa de Extremadura 

O Normativa de Illes Balears 

P Normativa de Madrid 

Q Normativa de Castilla y León 

R Normativa da Cidade de Ceuta 

S Normativa da Cidade de Melilla 

 

Táboa: tipos de resolución do procedemento de reintegro 

VALOR CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 Reintegro improcedente por caducidade do procedemento 

2 Reintegro improcedente por outras causas 

3 Reintegro procedente 
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ANEXO 4 

 
Especificacións técnicas do ficheiro de envío de información 

1. Formato. 

O ficheiro xerarase en formato ASCII, utilizando preferentemente o código de páxina 850 para caracteres estendidos. 
O ficheiro de envío agrupará os ficheiros de operacións descritos máis adiante, comprimidos en formato “ZIP” compatible coa versión de PkZip 2.5. 
2. Nome do ficheiro de envío. 

O nome do ficheiro comprimido terá o seguinte formato: 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

    Nome 

1 8 Num Data de referencia Data de referencia do envío. Esta data corresponderase co último día natural de cada trimestre. 

    Extensión 

1 3 Alf Extensión “ZIP” 

 

3. Contido do ficheiro de envío 

O ficheiro comprimido estará composto por ficheiros independentes, en número variable, e conterá cada un información específica de cada operación. 

Os nomes dos ficheiros de operacións responderán ao seguinte formato: 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

    Nome 

1 8 Num Data de referencia Data de referencia do envío. Esta data corresponderase co último día natural de cada trimestre. 

    Extensión 

1 2 Num Número do tipo de 
operación 

Correspóndese coa parte numérica (posicións 3 e 4) de cada un dos tipos de operación. 

Cada un dos ficheiros de operacións terá a seguinte estrutura: 

• Un único rexistro de cabeceira. 

• Un ou varios rexistros de detalle. 

• Un único rexistro de fin. 

En caso de que non existise información de detalle correspondente a un ficheiro concreto, non se incluirá este no envío. 

Os ficheiros conteñen rexistros de lonxitude fixa, que se corresponde coa do rexistro de detalle. 

3.1. Rexistro de cabeceira 

O rexistro de cabeceira, que será único en cada ficheiro, identifica o órgano que remite a información, a data de referencia do envío e o número de orde do envío dentro dos 
producidos no trimestre, de acordo co seguinte formato: 

 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

    Nome 

1 1 Alf Tipo de rexistro Valor fixo “C” 

2 12 Alf Órgano remitente Órgano remitente da información, codificado de acordo co contido da epígrafe “Códigos de identificación” do anexo 2. 

Nas administracións autonómica e local, órgano previsto no artigo 36.4 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 

14 8 Num Data de referencia Data de referencia do envío. Esta data corresponderase co último día natural de cada trimestre. 

22 2 Num Número de envío Número de envío dentro do trimestre. 

24    Resto de posicións sen contido, ata completar a lonxitude do rexistro de detalle. 

3.2. Rexistros de detalle. 

Cada ficheiro conterá a información correspondente a unha das operacións detalladas no anexo 1, co seguinte formato: 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “D”. 

2 4 Alf Tipo de operación O correspondente a cada operación (posicións 2 a 5 das operacións detalladas no anexo 1. 

6 1 Alf Tipo de movemento “A” Alta. “B” Baixa. “M” Modificación. 

7    Datos do rexistro, formateado de acordo co contido da epígrafe "Contido da información que hai que subministrar" do 
anexo 1. 
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3.3. Rexistro de fin. 

O rexistro de fin de ficheiro, que será único en cada ficheiro, é un rexistro de control do contido do ficheiro co seguinte formato: 

POS LON TIP NOME CONTIDO E DESCRICIÓN 

1 1 Alf Tipo de rexistro FIXO. VALOR “F”. 

2 6 Num Contador Contador do número de rexistros existentes no ficheiro, incluídos os rexistros de cabeceira e fin. 

8  Alf Sen contido Resto de posicións sen contido, ata completar a lonxitude do rexistro de detalle. 

 

ANEXO 5 

Actuacións previas aos envíos de información 

Antes de efectuar o primeiro envío, os obrigados á subministración de información da Administración do Estado e dos seus organismos autónomos, as entidades públicas 

empresariais e demais entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Administración xeral do Estado e as entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade 

Social porano en coñecemento da Intervención Xeral da Administración do Estado, que comunicará os seus códigos de identificación elle asignará a cada órgano o intervalo 

de números marxinais que se utilizarán de acordo co previsto no punto B.1. do anexo 2. 

Igualmente, antes de efectuar o primeiro envío, as intervencións xerais das comunidades autónomas ou órganos designados comunicaranlle os códigos de identificación 

asignados por elas aos órganos e outras entidades obrigados ao envío de información do seu ámbito, á Intervención Xeral da Administración do Estado, que asignará os 

intervalos de números marxinais que se utilizarán de acordo co previsto no punto B.1. do anexo 2. 

No ámbito da Administración local, o interventor ou órgano designado, antes de efectuar o primeiro envío, porá en coñecemento da Intervención Xeral da Administración do 

Estado a relación de órganos e entes obrigados ao envío de información do seu ámbito, que comunicará o seu código de identificación, os asignados a cada obrigado e 

asignará os intervalos de números marxinais que se utilizarán de acordo co previsto no punto B.1. do anexo 2. 

Finalmente, calquera outro remitente de información, antes de efectuar o primeiro envío, porao en coñecemento da Intervención Xeral da Administración do Estado, que 

comunicará o seu código de identificación. 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

 7358 ORDE PRE/890/2007, do 2 de abril, pola que se 
modifica o anexo do Real decreto 465/2003, do 
25 de abril, sobre as substancias indesexables na 
alimentación animal. («BOE» 84, do 7-4-2007.)

O Real decreto 465/2003, do 25 de abril, sobre as subs-
tancias indesexables na alimentación animal, incorporou 
ao noso ordenamento a Directiva 2002/32/CE do Parla-
mento Europeo e do Consello, do 7 de maio de 2002, sobre 
substancias indesexables na alimentación animal.

Os valores máximos permitidos de determinadas subs-
tancias indesexables na alimentación animal foron modifi-
cados pola Directiva 2006/77/CE da Comisión, do 29 de 
setembro de 2006, pola que se modifica o anexo I da Direc-
tiva 2002/32/CE do Parlamento Europeo e do Consello, 
polo que respecta aos niveis máximos de compostos orga-
noclorados na alimentación animal.

Mediante esta orde incorpórase a Directiva 
2006/77/CE da Comisión, do 29 de setembro de 2006, a 
través da modificación dos puntos 17 a 26 da parte A do 
anexo do Real decreto 465/2003, do 25 de abril.

Esta orde dítase ao abeiro da habilitación contida na 
disposición derradeira segunda do Real decreto 465/2003, 
do 25 de abril, que faculta os ministros de Agricultura, 
Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo para que, 
no ámbito das súas respectivas competencias, logo do 
informe preceptivo da Axencia Española de Seguridade 
Alimentaria, adopten as disposicións necesarias para o 
desenvolvemento das previsións deste real decreto e para 
a actualización ou inclusión de novos anexos como conse-

cuencia das modificacións introducidas pola normativa 
comunitaria.

Na tramitación desta orde foron consultadas as comu-
nidades autónomas e as entidades representativas dos 
intereses dos sectores afectados e emitiu informe a Comi-
sión Interministerial para a Ordenación Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación e da ministra de Sanidade e 
Consumo, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo do Real decreto 
465/2003, do 25 de abril, sobre as substancias inde-
sexables na alimentación animal.

Os puntos 17 a 26 da parte A do anexo do Real decreto 
465/2003, do 25 de abril, sobre as substancias indesexables 
na alimentación animal, substitúense polos corresponden-
tes incluídos no anexo desta orde.

Disposición derradeira primeira. Incorporación do dereito 
comunitario ao dereito nacional.

Mediante esta orde incorpórase ao ordenamento 
interno a Directiva 2006/77/CE da Comisión, do 29 de 
se tembro de 2006, pola que se modifica o anexo I da Direc-
tiva 2002/32/CE do Parlamento Europeo e do Consello, 
polo que respecta aos niveis máximos de compostos orga-
noclorados na alimentación animal.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o 20 de outubro de 2007.

Madrid, 2 de abril de 2007.–A vicepresidenta primeira 
do Goberno e ministra da Presidencia, M.ª Teresa Fernán-
dez de la Vega Sanz. 


