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A Comisión de Estatística das Nacións Unidas, na súa sesión de marzo de 1999, aprobou un
plan para revisa-las clasificacións de actividades económicas e productos en dúas estapas:
1. Operación 2002, cambios de orden menor nas clasificacións
2. Operación 2007, elaboración dunhas novas clasificacións con estructuras que reflicten
mellor a realidade actual e favorezan a comparabilidade internacional
Deste modo, a Unión Europea procedeu, a través do seu órgano estatístico EUROSTAT, a
revisa-las clasificacións económicas e de productos xa existentes: NACE REV. 1 e CPA-96,
realizando mínimas modificacións para axustarse ó renovado por Nacións Unidas para o
mantemento da comparabilidade. Isto orixinou a nova nomenclatura de actividades económicas
europea (NACE Rev. 1.1) e a nova clasificación de productos por actividades (CPA-2002).
A partir destas novas clasificacións europeas, cada estado membro revisa as súas
clasificacións nacionais. En España, a través do Instituto Nacional de Estadística (INE),
créanse grupos de traballo para seguir un programa paralelo ó europeo e ó de Nacións Unidas.
Das reunións destes grupos de traballo xurdiron os seguintes acordos:
•

•

Crear unha nova CNAE, denominada CNAE-93 Rev.1, que entrará en vigor o 1 de
xaneiro de 2003, que recolle os cambios mínimos para adaptarse á NACE Rev. 1.1.
Será na operación 2007 cando se realice unha profunda revisión da clasificación de
actividades
Considera-la clasificación de productos europea CPA-2002 como clasificación nacional
de productos por actividades, en espera de facer unha adaptación nacional cando se
realicen os cambios na operación 2007.

A continuación presentamos un cadro que recolle as modificacións da estructura da CNAE-93
Rev. 1 en relación coa CNAE-93 e a súa correspondencia coa NACE Rev. 1.1. As categorías
non incluídas da CNAE-93 coinciden en código e título coa CNAE-93 Rev. 1.
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Modificacións da estructura en relación coa CNAE-93 e a súa
correspondencia coa NACE Rev. 1.1
As categorías non incluídas da CNAE-93 coinciden en código e título coa CNAE-93
Rev. 1. (NACE Rev1.1- Nomenclatura de Actividades Económicas das Comunidades Europeas, Revisión 1.1)
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01.4

Actividades de servicios relacionados
coa agricultura, gandería, excepto
actividades veterinarias

01.4

Actividades de servicios relacionados coa
agricultura e gandería, excepto actividades
veterinarias; mantemento de xardíns

01.4

01.41

Actividades de servicios relacionados
coa agricultura

01.41

Actividades de servicios relacionados coa
agricultura; mantemento de xardíns

01.41

01.410

Actividades de servicios relacionados
coa agricultura

01.410

Actividades de servicios relacionados coa
agricultura; mantemento de xardíns

14.11

Extracción de pedra para a
construcción

14.11

Extracción de pedra ornamental e para a
construcción

14.113

Extracción doutros tipos de pedra

14.113

Extracción doutros tipos de pedra
ornamental e para a construcción









22.23

Encadernación e acabado

22.23

Encadernación

22.230

Encadernación e acabado

22.230

Encadernación

22.24

Composición e fotogravado

22.24

Actividades de preimpresión

22.240

Composición e fotogravado

22.240

Actividades de preimpresión

22.25

Outras actividades gráficas

22.25

Actividades auxiliares relacionadas coa
impresión

22.250

Outras actividades gráficas
22.250

Actividades auxiliares relacionadas coa
impresión

14.11



22.23

22.24

22.25

26.7

Industria da pedra

26.7

Industria da pedra ornamental e para a
construcción

26.7

26.70

Industria da pedra

26.70

Industria da pedra ornamental e para a
construcción

26.70

27.1

Fabricación de productos básicos de
ferro, aceiro e ferroaleacións (CECA)

27.1

Fabricación de productos básicos de ferro,
aceiro e ferroaleacións

27.1

27.10

Fabricación de productos básicos de ferro,
aceiro e ferroaleacións

27.10

27.100

Fabricación de productos básicos de ferro,
aceiro e ferroaleacións

27.10

Fabricación de productos básicos de
ferro, aceiro e ferroaleacións (CECA)
Fabricación de productos básicos de
ferro, aceiro e ferroaleacións (CECA)

27.100
Producción de ferroaleacións non
CECA e outros procesos de
transformación do ferro e do aceiro

27.10

27.35
Ferroaleacións non CECA

27.351
27.352
27.3

Outros procesos de transformación do
ferro e do aceiro

Outras actividades da transformación
do ferro e o aceiro e producción de
ferroaleacións non CECA

27.3

Outros procesos de primeira transformación
do ferro e o aceiro

27.3









29.40

Fabricación de máquinas-ferramenta

29.41

Fabricación de máquinas-ferramenta
eléctricas portátiles

29.401

Fabricación de máquinas-ferramenta
para traballa-los metais

29.410

Fabricación de máquinas-ferramenta
eléctricas portátiles

29.42

Fabricación de máquinas-ferramenta para
metais

29.420

Fabricación de máquinas-ferramenta para
metais

29.43

Fabricación doutras máquinas-ferramenta



29.41

Fabricación de máquinas-ferramenta
para traballa-la madeira
29.402
Fabricación doutras máquinasferramenta
29.403

29.42

29.43

Fabricación doutras máquinas-ferramenta
29.430
36.21

Fabricación de moedas e medallas

36.21

Fabricación de moedas

36.210

Fabricación de moedas e medallas

36.210

Fabricación de moedas

40.10

Producción e distribución de enerxía
eléctrica

40.11

Producción de enerxía eléctrica

40.111

Producción de enerxía hidroeléctrica

40.101

Producción de enerxía hidráulica
40.112

40.102

Producción de enerxía térmica

Producción de enerxía eléctrica de orixe
térmica

40.103

Producción de enerxía nuclear

40.113

Producción de enerxía eléctrica de orixe
nuclear

40.104

Producción doutra enerxía
40.114

40.105

Distribución de enerxía eléctrica

Producción de enerxía eléctrica de orixe
eólica

40.115

Producción doutra enerxía eléctrica

40.12

Transporte de enerxía eléctrica

40.120

Transporte de enerxía eléctrica

40.13

Distribución e comercio de enerxía eléctrica

36.21

40.11

40.12

40.13

Distribución e comercio de enerxía eléctrica
40.130


40.20

40.200







Producción de gas; distribución de
combustibles gasosos por conductos
urbanos, excepto gasoductos

40.21

Producción de gas

40.210

Producción de gas

Producción de gas; distribución de
combustibles gasosos por conductos
urbanos, excepto gasoductos

40.22

Distribución e comercio de combustibles
gasosos por conductos urbanos, excepto
gasoductos

40.220

Distribución e comercio de combustibles
gasosos por conductos urbanos, excepto
gasoductos



40.21

40.22

51.6

Comercio por xunto de maquinaria e
equipo

51.6

Comercio por xunto de maquinaria e equipo

51.8

51.61

Comercio por xunto de máquinasferramenta

51.61

Comercio por xunto de máquinasferramenta

51.81

51.62

Comercio por xunto de maquinaria
para a construcción

51.62

Comercio por xunto de maquinaria para a
minería, a construcción e a enxeñería civil

51.82

51.620

Comercio por xunto de maquinaria
para a construcción

51.620

Comercio por xunto de maquinaria para a
minería, a construcción e a enxeñería civil



51.63



Comercio pro xunto de maquinaria
para a industria téxtil, máquinas de
coser e facer punto



51.63



Comercio por xunto de maquinaria para a
industria téxtil, máquinas de coser e facer
punto

















51.64

Comercio por xunto de máquinas e
equipo de oficina

51.67

Comercio por xunto de ordenadores,
periféricos e programas informáticos

51.640

Comercio por xunto de máquinas e
equipo de oficina

51.670

Comercio por xunto de ordenadores,
periféricos e programas informáticos

51.68

Comercio por xunto doutras máquinas e
equipos de oficina

51.680

Comercio por xunto doutras máquinas e
equipos de oficina

51.60

Comercio pro xunto doutros compoñentes e
equipos electrónicos

51.600

Comercio
por
xunto
doutros
compoñentes e equipos electrónicos

51.69

Comercio por xunto doutra maquinaria para
a industria, o comercio e a navegación

51.65

Comercio por xunto doutra maquinaria
para a industria, o comercio e a
navegación

51.651

Comercio por xunto de equipo
eléctrico e electrónico

51.652

Comercio por xunto de material e
equipos diversos industriais

51.653

Comercio por xunto de material e
equipos diversos para o comercio e
os servicios

51.691

Comercio por xunto doutra maquinaria para
a industria

51.692

Comercio por xunto doutra maquinaria para
o comercio e a navegación



51.83




51.84

51.85

51.86

51.87

51.66

Comercio por xunto de máquinas,
accesorios e útiles agrícolas, incluídos
os tractores

51.66

Comercio por xunto de máquinas,
accesorios e útiles agrícolas, incluídos os
tractores

51.88

51.7

Outro comercio por xunto

51.7

Outro comercio por xunto

51.9

51.70

Outro comercio por xunto

51.70

Outro comercio por xunto

51.90

52.61

Comercio polo miúdo por
correspondencia

52.61

Comercio polo miúdo por correspondencia
e por Internet

52.61

52.610

Comercio polo miúdo por
correspondencia

52.610

Comercio polo miúdo por correspondencia
e por Internet

55.11

Hoteis, moteis, hostais e pensións,
con restaurante

55.10

Hoteis

55.101

Hoteis e moteis

55.111

Hoteis e moteis con restaurante
55.102

Hostais e pensións

55.112

Hostais e pensións con restaurante

55.12

Hoteis, moteis, hostais e pensións,
sen restaurante

55.10

Hoteis e moteis sen restaurante
55.121
Hostais e pensións sen restaurante
55.122










63.3

Actividades das axencias de viaxes,
maioristas e minoristas de turismo e
outras actividades de apoio turístico

63.3

Actividades das axencias de viaxes,
operadores turísticos e outras actividades
de apoio turístico

63.3

63.30

Actividades das axencias de viaxes,
maioristas e minoristas de turismo e
outras actividades de apoio turístico

63.30

Actividades das axencias de viaxes,
operadores turísticos e outras actividades
de apoio turístico

63.30

63.301

Maioristas e minoristas de turismo

63.301

Operadores turísticos

65.122

Caixas

65.122

Caixas de aforros

65.123

Cooperativas

65.123

Cooperativas de crédito

65.221

Sociedades de crédito hipotecario

65.225

65.222

Entidades de financiación

Establecementos Financeiros de Crédito,
excepto os dedicados á realización de
actividades de arrendamento financeiro

65.223

Sociedades mediadoras no mercado
de diñeiro

65.231

Institucións de inversión colectiva de
carácter financeiro

65.234

Fondos do mercado monetario

65.235

Resto de institucións de inversión colectiva
de carácter financeiro

65.233

Outras sociedades de inversión en
activos financeiros

65.236

Outras sociedades de inversión en activos
financeiros

67.12

Actividades bolsistas por conta de
terceiros

67.12

Servicios de intermediación en operacións
de valores e xestión de fondos



67.121



Sociedades de valores



67.135



Sociedades xestoras



67.122



Outras actividades bolsistas por conta
de terceiros







67.123











Entidades xestoras



67.125



Axencias de valores



67.124

Outras actividades de intermediación





67.133

Casas de cambio

67.133

Oficinas de cambio

72.20

Consulta de aplicacións informáticas e
subministro de programas
informáticos

72.21

Edición de programas informáticos

72.210

Edición de programas informáticos

Consulta de aplicacións informáticas e
subministro de programas
informáticos

72.22

Outras actividades de consultoría e
subministro de programas informáticos

72.220

Outras actividades de consultoría e
subministro de programas informáticos

72.200

67.12

74.83

Actividades de secretaría e traducción

74.83

Actividades de secretaría e traducción

Actividades de secretaría e
reprografía

74.831

Actividades de secretaría e reprografía

74.831

74.832

Actividades de traducción

74.833

Actividades anexas á distribución
publicitaria

74.86

Actividades de centro de chamadas

74.860

Actividades de centro de chamadas



72.21

72.22

74.85

Actividades de traducción
74.832
74.833

Actividades anexas á distribución
publicitaria

74.86

74.84

Outras actividades empresariais

74.84

Outras actividades empresariais

74.87

90.00

Actividades de saneamento público

90.01

Recollida e tratamento de augas residuais

90.01

90.001

Actividades de depuración de augas
residuais e alcantarillado

90.010

Recollida e tratamento de augas residuais
Recollida e tratamento doutros residuos

90.002

90.003

Actividades de limpeza de vías
públicas e tratamento de refugallos
Outras actividades de saneamento
público

90.02

Recollida e tratamento doutros residuos

90.020

Actividades de saneamento,
descontaminación e similares

90.02

Actividades de saneamento,
descontaminación e similares

90.03

P

Actividades dos fogares

P

95

Actividades dos fogares como
empregadores de persoal doméstico

95

95.0

Actividades dos fogares como
empregadores de persoal doméstico

95.0

95.00

Actividades dos fogares como
empregadores de persoal doméstico

95.00

95.000

Actividades dos fogares como
empregadores de persoal doméstico

90.03

90.030
P

Fogares que empregan persoal
doméstico

95

Fogares que empregan persoal
doméstico

95.0

Fogares que empregan persoal
doméstico

95.00

Fogares que empregan persoal
doméstico

95.000

Fogares que empregan persoal
doméstico



