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Presentació 

Una de les tasques que encomanen la Llei d'estadística i la Llei del pla estadístic de Catalunya 
1992-1995 a l'Institut d'Estadística de Catalunya, consisteix en l'homogeneïtzació de la presentació 
dels resultats estadístics per a Catalunya, amb la finalitat de facilitar la comparabilitat espacial i tem
poral de la infonnació estadística que es generi. 

Un dels àmbits més característics és la sistematització de nomenclatures i classificacions estadísti
ques per a l'hannonització de l'estadística catalana i la seva adaptació als sistemes estadístics es
tatal, comunitari i internacional. La transcendència d'aquesta activitat instrumental es posa de relleu 
en aspectes tan essencials per a la coordinació estadística com ara normalitzar l'elaboració, pre
sentació i anàlisi de dades estadístiques, o bé facilitar la implementació de registres i arxius admi
nistratius susceptibles d'aprofitament estadístic. 

En aquest contex, les classificacions sobre activitat econòmica constitueixen el nucli harmonitzador 
més general; circumstància a la qual s'ha d'afegir la seva incidència en les activitats estadístiques 
de contingut econòmic que el Pla estadístic considera prioritari posar en marxa. 

Un exemple il·lustratiu d'aquest procés és la present publicació sobre l'adaptació normalitzada de 
la Classificació nacional d'activitats econòmiques de 1974 (CNAE-74) de l'lnstituto Nacional de Es
tadística. Properament, es preveu completar el tractament de classificacions d'activitats 
econòmiques, considerant les classificacions segons branques d'activitat per a la comptabilitat re
gional o les taules input-output, juntament amb l'actualització de la mateixa CNAE-7 4, a partir de la 
nova Nomenclatura comunitària de 1990 i de la Classificació nacional d'activitats econòmiques de 
1993. 

Finalment, en nom de l'Institut d'Estadística de Catalunya, vull destacar l'assessorament del Centre 
de Terminologia (TERMCAT) en les tasques derivades de la traducció catalana i també la 
col·laboració de l'lnstituto Nacional de Estadística en el decurs de la seva elaboració. 

Jordi Oliveras i Prats 

Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
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Introducció 

En el marc de la Comunitat Europea, tant els estats membres (administracions públiques, 
empreses, institucions financeres i agents socials) com les institucions comunitàries, necessiten 
disposar d'informació estadística fiable, comparable i amb un nivell de detall més precís. Aquesta 
necessitat requereix un sistema per classificar, d'una forma clara i ordenada, el gran nombre de 
fenòmens individuals en què hauran de basar-se les activitats estadístiques orientades a la produc
ció i difusió de dades. 

El desenvolupament de les classificacions estadístiques ha seguit un curs paral·lel al de l'aplicació 
creixent de mètodes estadístics per al coneixement de la realitat econòmica i social de cada país i 
s'ha vist ampliat, posteriorment, per les necessitats de comparat--ï1''.dt internacional de dades. Així, 
les primeres classificacions van néixer de l'impuls dels professionals que es relacionaven amb el 
món de l'estadística i que es veien obligats a treballar amb un considerable nombre d'àmbits 
temàtics susceptibles de classificació; aquest impuls va ser el primer pas per determinar les classi
ficacions nacionals i internacionals que sovint difereixen entre elles pels criteris de conceptualitza
ció i sistematització utilitzats. Els canvis que s'han succen en les classificacions han dificultat en 
molts casos la continuïtat de les sèries estadístiques temporals que s'havien establert. Vista la 
necessitat de poder comparar les dades, els organismes estadístics oficials s'esforcen no només a 
actualitzar, sinó també a harmonitzar les nomenclatures i classificacions estadístiques. 

L'absència de referents normalitzats en matèria de nomenclatures estadístiques per a l'estadística 
catalana ha prioritzat l'actuació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, des del primer any de des
plegament del Pla estadístic, a partir de la consideració simultània de tres requisits bàsics: procurar 
la màxima comparabilitat amb les principals classificacions estadístiques vigents, especialment en 
l'àmbit estatal -i subsidiàriament, en àmbits comunitaris o internacionals-, preservar la continu"ilat 
més àmplia possible de les sèries estadístiques disponibles i afavorir l'elaboració de classificacions 
pròpies per a l'estadística catalana. 

Del plantejament anterior es deriva la necessitat de procedir prèviament a l'adopció de les classifi
cacions bàsiques dels àmbits esmentats que s'han utilitzat històricament i majoritària en 
l'estadística de Catalunya, les quals constitueixen el marc on integrar posteriorment classificacions 
específiques i, a la vegada, són el punt de referència per a futures actualitzacions de les nomencla
tures adoptades. En aquest sentit, cal tenir present que l'establiment d'una nova classificació impli
ca normalment utilitzar informació estadística elaborada segons l'antiga nornenclatura que es pre
tén actualitzar. 

Així doncs, els criteris de comparabilitat espacial i temporal orienten les actuacions inicials de 
l'Institut cap a l'adaptació normalitzada de les classificacions vigents en els àmbits d'activitat 
econòmica, béns i serveis, professions, i productes o mercaderies, per tal de caracteritzar les uni
tats estadístiques bàsiques com ara empreses, establiments i individus. Del seu caràcter bàsic i ver
tebrador en dóna compte el fet que la majoria d'elles han estat recentement l'objecte prioritari d'un 
intens procés d'actualització per part dels principals organismes comunitaris i internacionals, amb 
la revisió subsegüent en curs de les nomenclatures corresponents establertes a tot l'Estat. 
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Aquesta circumstància justifica addicionalment la urgent adaptació dels seus precedents més im
mediats, en els quals encara s'emmarca la majoria de l'actual producció estadística catalana, per tal 
d'avaluar l'abast dels canvis que es plantegen i poder disposar de les correspondències que 
s'elaborin entre versions successives quan s'escaigui. 

Pel que fa als treballs sobre la seva adaptació per a l'estadística pública catalana, les tasques se 
centren en la traducció normalitzada de les nomenclatures implicades i notes explicatives deriva
des, l'elaboració de les principals abreviatures per a la tabulació estadística de resultats més habi
tual, l'articulació d'índexs temàtics per a la seva consulta i localització, l'establiment de correspon
dències parcials o completes amb altres classificacions prèviament normalitzades, i, finalment, la 
difusió en suport magnètic, a disposició dels agents i usuaris d'informaèió estadística que ho 
sol·licitin. 

Un tipus de treball com el que aquí es presenta es justifica, doncs, per la necessitat d'adoptar i con
ceptualitzar un sistema integrat de classificació de la informació estadística i de presentació dels 
seus resultats qualitatius i quantitatius. En aquest sentit, la present publicació de l'Institut 
d'Estadística de Catalunya constitueix un primer pas per uniformar els sistemes de nomenclatures i 
classificacions en l'àmbit de la definició de les activitats econòmiques amb fins estadístics, materia
litzant un procés progressiu orientat a l'homogene'ilzació de les diferents presentacions de resultats 
estadístics d'àmbit econòmic, demogràfic i social de Catalunya i facilitar-ne la comparabilitat. 

En el context de les funcions d'homogene'1lzació i coordinació estadística encomanades a l'Institut 
d'Estadística de Catalunya, pel que fa al sistema estadístic català, l'objecte fonamental d'aquesta 
publicació se centra en la presentació de l'adaptació normalitzada de la Classificació nacional d'ac
tivitats econòmiques de l'any 74 (CNAE-74), de l'lnstituto Nacional de Estadística (INE). 

El caràcter instrumental d'aquest treball es complementa amb la inclusió d'uns elements addicio
nals. Així, la primera part de la publicació sintetitza un conjunt d'utilitats que situen el marc històric i 
conceptual on es desenvolupa la CNAE-74: en primer lloc dins les classificacions econòmiques 
amb finalitats estadístiques, en segon lloc la seva concreció dins el procés d'harmonització de les 
classificacions d'activitats econòmiques i en tercer i últim, pel que fa a les seves pròpies caracterís
tiques. La segona part de la publicació s'inicia amb la presentació de l'adaptació normalitzada ja 
esmentada i a continuació es presenten els següents elements: les notes explicatives referides al 
contingut de les categories més desagregades, que permeten resoldre els dubtes d'interpretació i 
faciliten classificacions de les unitats; una versió abreujada de les entrades d'aquesta classificació 
fins a dos dígits per atendre les necessitats derivades de la seva habitual presentació en taules; i 
finalment un índex temàtic destinat a facilitar la consulta de la classificació on es presenten les 
entrades ordenades alfabèticament i on consta el codi o codis assignats a cada concepte 
considerat. Finalment, en els annexos de la publicació s'especifiquen els criteris terminològics que 
s'han seguit en l'adaptació normalitzada de la CNAE-74, els materials bibliogràfics corresponents a 
aquesta adaptació i els textos preliminars que l'acompanyen. 
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Significat de les sigles i abreviatures 

CEE 

CIBS 

CllU 

CNAE 

CNBS 

CCA 

CPC 

C PC-Corn 

CUCI 

EU ROSTAT 

INE 

ISIC 

NACE-CLIO 

NACE-70 

NAP RO 

NEG 

NEPRO 

NC 

NICE 

NIMEXE 

NIPRO 

NU 

Rev. 

SEC 

SEC-Reg 

SH 

SINAP 

SITC 

8 

Comunitat Econòmica Europea 

Classificació internacional de béns i serveis 

Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques 

Classificació nacional d'activitats econòmiques 

Classificació nacional de béns i serveis 

Consell de Cooperació Duanera 

Classificació central de productes 

Classificació central de productes de la CEE 

Classificació uniforme per al comerç internacional 

Oficina Estadística de les Comunitats Europees 

lnstituto Nacional de Estadística 

Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques 

Nomenclatura per a comptabilitat regional i taules input-output 

Nomenclatura general de les activitats econòmiques en les Comunitats Europees 

Nomenclatura comuna de productes agrícoles 

Nomenclatura del comerç en les Comunitats Europees 

Nomenclatura comuna de productes energètics 

Nomenclatura combinada 

Nomenclatura de les indústries establertes en les Comunitats Europees 

Classificació harmonitzada per a les estadístiques de comerç exterior dels països de 
la CEE (utilitzada fins a 1988) 

Nomenclatura comuna de productes industrials 

Nacions Unides 

Revisió 

Sistema europeu de comptes econòmics integrats 

Sistema europeu de comptes econòmics integrats regionals 

Sistema harmonitzat 

Sistema integrat de nomenclatures d'activitats i de productes 

Standart lnternational Trade Classification (Classificació uniforme per al comerç in
ternacional) 
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1. Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques 

Dins la metodologia científica les classificacions apareixen com un instrument lògic d'ordenació 
sistemàtica i categoritzada dels coneixements adquirits, a partir del qual pçden,ser empreses noves 
investigacions. Les classificacions constitueixen un model on els successos d'un determinat 
fenomen s'ordenen segons una definició o criteri de classificació. En conseqüència, aquest model 
es transforma en un llenguatge de referència que permet la comparació i l'anàlisi del fenomen 
estudiat. 

Els llenguatges estadístics han de satisfer unes determinades condicions: 

• Respondre a les necessitats dels principals productors i usuaris d'informació estadística, 
públics i privats, els quals no solament necessiten disposar de dades precises i comparables, 
sinó també d'un llenguatge estadístic comú que faciliti els seus treballs. 

• Ser senzills i precisos, evitant desenvolupaments injustificats. 

• Avançar-se, pel que fa a les futures necessitats d'ampliació del llenguatge derivades de 
l'evolució, cap a noves tecnologies i productes, evitant així revisions massa freqüents. 

Les nomenclatures i classificacions constitueixen un sistema bàsic de llenguatges que asseguren la 
coordinació entre la recollida, la presentació i l'anàlisi de les dades estadístiques. Els termes no
menclatura i classificació són utilitzats moltes vegades com a sinònims, mentre que, per definició, 
corresponen a conceptes substantivament diferents. 

El terme nomenclatura es defineix com un catàleg o llista objectiva de les característiques o 
modalitats que presenta un fenomen en estudi. Perquè la llista sigui manejable les característiques 
s'agrupen en categories en funció d'elements o propietats comunes, amb la qual cosa entrem en el 
camp de les classificacions. 

El concepte de classificació implica l'organització i ordenació dels ítems d'una nomenclatura 
seguint uns criteris subjectius de classificació que actuen com a directrius per determinar la seva 
estructura, dins de la qual s'establiran diversos nivells d'agregació. 

En l'àmbit específic de les classificacions econòmiques per a finalitats estadístiques, les nomencla
tures s'agrupen en dos grans tipus: 

a) Nomenclatures d'activitats econòmiques 

Concebudes per tal de classificar les unitats productives segons el tipus d'activitat a què es 
dediquin, amb vista a l'elaboració d'estadístiques sobre els aspectes relacionats amb el seu 
funcionament econòmic: producció, utilització dels factors de producció (treball, capital, 
materials) o rendibilitat. 

b) Nomenclatures de productes 

Concebudes per classificar els productes per tal de preparar estadístiques que permetin ob
servar aquests productes en les seves relacions funcionals amb les diverses operacions 
econòmiques específiques a què siguin sotmesos (per exemple: producció, comerç exterior o 
transport). 
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A la vegada, des del punt de vista de les classificacions econòmiques, en sentit estricte, es poden 
distingir tres categories bàsiques: 

Classificacions d'activitats econòmiques 

Classificacions de productes 

Classificacions de serveis 

1.1 Classificacions d'activitats econòmiques 

L'objectiu d'aquest tipus de classificació és establir un conjunt jerarquitzat de categories 
homogènies d'activitats econòmiques que pemleti classificar les unitats que les porten a terme i 
implantar estadístiques diferenciades sobre aquestes activitats (producció, consum de primeres 
matèries, rendiments, ocupació, inversions, etc.). 

S'entén per activitat econòmica tota acció productora resultant d'una concurrència de mitjans o 
factors productius (equipament, mà d'obra, procediments de fabricació, productes, etc.) que porta 
a la creació d'uns determinats béns o a la prestació de serveis concrets. Les activitats poden 
realitzar-se amb finalitats lucratives o sense. 

A la pràctica les unitats es classifiquen segons la seva activitat principal definida aquesta com 
l'acció d'una unitat productiva de la qual s'obté el valor afegit màxim general (producció de béns o 
prestació de serveis). La resta d'activitats productores es classifiquen com a secundàries i s'ignoren 
des del punt de vista estadístic. Les seves dades queden assignades a l'activitat principal de 
l'explotació. La disponibilitat de dades comptables desagregades suficientment per a cadascuna 
de les activitats que realitza la unitat és un requisit difícil de satisfer per tal de poder efectuar una 
assignació directa a cadascuna d'elles. 

1.2 Classificacions de productes 

Per a la conceptualització estadística dels fluxos de béns transportables o mercaderies han estat 
dissenyades diferents classificacions que responen a les necessitats de les estadístiques de pro
ducció, consum, preus, transport, comerç exterior o necessitats duaneres. De fet, existeixen dos 
prototips de classificacions de producte: el que va adreçat a les estadístiques industrials i de pro
ducció; i el que va adreçat a les estadístiques de comerç exterior, transports, etc. 

Els criteris de classificació varien segons la finalitat; així, "l'origen industrial" i "la destinació" dels 
béns són els que més es fan servir quan les finalitats de la classificació atenen les necessitats de les 
estadístiques industrials o de producció. 

Per a les estadístiques de comerç exterior el document duaner constitueix l'única font d'infomlació 
i per això les classificacions establertes amb aquesta finalitat han de tenir el seu origen en les 
nomenclatures duaneres i continuen mantenint una identitat de base amb elles. Les nomenclatures 
duaneres tenen una finalitat recaptatòria o de defensa de la indústria nacional, per això els criteris 
de classificació utilitzats es basen en la naturalesa i les característiques físiques dels· productes. 

La majoria d'aquestes classificacions de productes són incompatibles les unes amb les altres, de 
forma que per comparar la informació entre elles s'ha de fer per mitjà de taules de correspondència 
parcials i complexes que mai asseguren una coherència perfecta de les dades i per tant hi pot haver 
una possible pèrdua d'informació. 
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1.3 Classificacions de serveis 

Aquestes classificacions tenen com a objectiu recollir l'output d'activitats que produeixen "béns no 
transportables" i que normalment poden ser assimilats a la categoria de serveis. Les classificacions 
de serveis estan molt poc desenvolupades, solament Nacions Unides i alguns països a"illats, entre 
els quals es troba Espanya, han dissenyat i adoptat una classificació de serveis. 
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2. L'harmonització de les principals classificacions d'activitats econòmiques 

Atenent l'agrupació de les classificacions econòmiques de caràcter estadístic presentades 
anteriorment, la majoria de les tasques orientades _a la. s_evg ~st~nd.ar,d!tzci,çiÇ> .s'.har:i centrat ~n 
l'establiment d'un sistema harmonitzat de les classificacions econòmiques, mitjançant el desenvo
lupament de correspondències. En aquest sentit, a la Comissió d'Estadística de Nacions Unides 
que va tenir lloc l'any 1972 i posteriorment l'any 1973 a la Conferència d'Estadístics Europeus es va 
arribar a un acord generalitzat per millorar l'harmonització entre les classificacions econòmiques 
internacionals, que fins aquell moment eren molt diferents i plantejaven problemes de 
comparabilitat de dades econòmiques entre països. L'harmonització va afectar les següents classi
ficacions: 

Classificacions d'activitats econòmiques 

Àrea de Nacions Unides (NU) 
Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques-Rev.2 

(CllU-Rev.2) 

Àrea de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
Nomenclatura general de les activitats econòmiques en les Comunitats Europees (NACE-70) 

Aquesta harmonització també afecta les actuals classificacions estatals, com són: la Classificació 
nacional d'activitats econòmiques de l'any 1974 (CNAE-74) i la Classificació nacional de béns i 
serveis de l'any 1978 (CNBS-78) 

Classificacions de comerç exterior 

Àrea de Nacions Unides (NU) 
Classificació uniforme per al comerç internacional-Rev.2 (CUCl-Rev.2) 

Àrea de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
Substitució de la NIMEXE per la Nomenclatura combinada (NC) 

Classificacions de béns i serveis 

Àrea de Nacions Unides (NU) 
Classificació internadonal de béns i serveis (CIBS) 

Àrea de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
Nomenclatura de productes industrials (NIPRO) 

En el quadre 1 s'ofereix un esquema general de l'harmonització de les principals classificacions 
econòmiques d'àmbit internacional i estatal. Com es pot observar, es tracta d'un sistema de classi
ficacions integrat on els diferents organismes estadístics internacionals, comunitaris i nacionals es 
corresponen amb els nivells d'agregació establerts, complementat per l'existència d'un circuit de 
correspondències entre classificacions de diferent naturalesa que permetrà satisfer les necessitats 
d'obtenir una informació coherent i comparable. 
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Oficina Estadística de 
Nacions Unides (NU) 

Consell de Cooperació 
Duanera (CCA) 

Oficina Estadística de les 
Comunitats Europees 
(Eu rostat) 

Instituta Nacional 
de Estadística (INE) 

Quadre 1. Esquema general de l'harmonització de les principals classificacions econòmiques internacionals. 

CLASSIFICACIONS 
DE COMERÇ EXTERIOR 

Classificació uniforme per al 
comerç internacional-Rev.3 

(CUCl-Rev.3) 
[1988] 

desagregació per a les duanes: 
Nomenclatura de l'aranzel 
integrat comunitari (T ARIC) 

Classificacions de productes 1 
per les seves propietats 

isiques i naturalesa 

Part l. Productes 

g~~lf::~~~~ 

Classificacions de serveis 1 Classificacions de productes per origen industrial 

CLASSIFICACIONS 
D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

SINA? Sistema inteQrat de nomenclatures d'activitats i productes 

>reductes (CPC: 

Part 11. Serveis 

Serveis 

SINA? P (Béns i serveis 

Classificació de productes indus
trials per origen industrial del país 

(PRóDCOM-País) 

SINAP A (Activitats econòmi 

Classificació industrial internacional 
uniforme per a totes les activitats 
econòmiques-Rev .3 (CllU-Rev.3) 

1989 

' l:·: 

' . ' ·,.1 

' t 
Nomenclatura estadística 

d'activitats a les Comunitats 
Europees (NACE-Rev.1) 

[1990] 

d<i$agregacl6 

t 

Classificació nacional d'activitats 
econòmiques CNAE-93) 

[1993] 



2.1 El procés d'harmonització internacional 

Antecedents en l'àmbit comunitari 

Actualment quasi tots els estats membres de la Comunitat tenen el seu propi sistema de 
nomenclatures. Aquests sistemes, que estan adaptats a les diferents estructures i necessitats de 
les economies nacionals, no sempre han concordat entre ells. L'Oficina Estadística de les Comuni
tats Europees (EUROSTAT), conscient que la necessitat de compatibilitzar les estadístiques 
depenia de l'existència d'unes nomenclatures harmonitzades, es va veure obligat, durant la dècada 
dels 70, a elaborar una nomenclatura comunitària de.les activitats.econòmiques que servís de base 
per a la recollida i presentació d'estadístiques normalitzades. 

L'any 1970 EUROSTAT elaborà la Nomenclatura general de les activitats econòmiques en les Co
munitats Europees (NACE-70) que, com el seu nom indica, és una nomenclatura d'activitats 
econòmiques i inclou tota la gamma d'aquestes activitats. A partir de la NACE-70 es va elaborar la 
nomenclatura NACE-CLIO per a comptabilitat regional i taules input-output. 

No obstant això, per raons pràctiques, la tasca que va culminar en l'elaboració de la NACE-70 es va 
realitzar per etapes, unes anteriors en el temps i altres posteriors: 

a) Durant els anys 1961-63 es va elaborar la Nomenclatura de les indústries establertes en les 
Comunitats Europees (NICE). 

b) L'any 1965 s'elaborà la Nomenclatura del comerç en les Comunitats Europees (NEG) 

c) L'any 1967 es va crear una nomenclatura que comprenia tots els aspectes del sector agrari, la 
Nomenclatura comuna de productes agrícoles (NAPRO). 

d) L'any 1975 s'elaborà la Nomenclatura comuna de productes industrials (NIPRO) que és una 
classificació de productes industrials per branques de producció. 

f) Per últim, s'elaborà la Nomenclatura comuna de productes energètics (NEPRO), element im-
prescindible d'estadístiques energètiques. 

La NACE-70 no va ser regulada per cap reglament. Les dades de la Comunitat es recollien d'acord 
amb les nomenclatures nacionals i es transformaven per mitjà de claus de conversió, les quals 
reduïen la seva compatibilitat. A més, també era escassament compatible a escala mundial amb 
altres nomenclatures d'activitats econòmiques. Finalment, pràcticament no existien els 
corresponents nexes entre la NACE-70 (nomenclatura d'activitats) i les nomenclatures de 
productes. 

L'any 72 EUROSTAT va emprendre l'elaboració d'un model de comptes regionals. Aquest model 
s'ha establert dins l'esquema general del Sistema europeu de comptes econòmics integrats (SEC) i 
forma un conjunt denominat SEC-Regional (SEC-Reg). 

El SEC utilitza una sèrie de classificacions, entre elles tenim la classificació de les branques. 
Aquesta classificació s'estableix a.partir de la NACE-7:0. En funció.de l'agrupació per branques per 
a la elaboració de les taules input-output cada branca correspon a un o més grups. 

La branca constitueix una agrupació d'unitats de producció homogènia. El conjunt d'activitats 
recollides en una branca es descriu amb referència a una classificació de productes. La branca 
només produeix els béns o serveis descrits en la classificació. 

Les branques són unitats d'anàlisi econòmica. No poden ser observades normalment de forma di
recta, per això han de reorganitzar-se a partir de les dades recollides en enquestes estadístiques. 
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La tabulació de les taules input-output està basada en la classificació NACE-CLIO que és una clas
sificació d'activitats mútuament excloents, aplicada a les unitats de producció homogènia. 

Cada grup de la NACE-CLIO es defineix: 

• Pel que fa als béns, per l'extingida NIMEXE (Classificació harmonitzada per a les estadísti
ques de comerç exterior del països de la CEE utilitzada fins a 1988). 

• Pel que fa als serveis, per l'enumeració continguda a la NACE-70 (versió utilitzada per a la 
recollida d'estadístiques bàsiques). 

En el seu dia es va elaborar una con:espondència.eotreJa.CNBS:-.78 iJa.NJMEXE,.que.permetia la 
conversió de les dades de producció de béns i serveis obtingudes a les estadístiques definides 
segons les categories de la CNAE-7 4. 

El SEC-Reg utilitza la Classificació d'activitats econòmiques de les Comunitats Europees, 
corresponent a les taules input-output (NACE-CLIO R.44), reagrupada en setze branques (NACE
CLIO R.17). Aquesta major agregació de les branques a nivell regional és condicionada fonamental
ment per dos fets: obligatorietat de guardar el secret estadístic i la menor disponibilitat d'informació. 

La CNAE-74 es va dissenyar dins el marc de la NACE-70, per la qual cosa la seva estructura i 
contingut és pràcticament igual a ella, encara que no va arribar al cinquè nivell de desagregació. 

1) La CNAE-74 i la NACE-70 plantegen un sistema decimal pur que consisteix en un codi 
numèric on cada dígit té un significat inequívoc jerarquitzat del primer a l'últim. 

2) La CNAE-7 4 possibilitava una ampliació senzilla, reservant els dígits novens per indicar 
"altres" Q en molts casos el vuitè per "sense predomini") i deixant espais en blanc per a futures 
desagregacions. 

3) A la NACE-70 i a la CNAE-7 4 es van seguir els mateixos criteris de classificació: les primeres 
matèries utilitzades, els processos productius i la tecnologia emprada, i la destinació dels 
outputs. 

Aquests elements i el fet que la NACE-Rev.1 sorgeixi com a desagregació de la CllU-Rev.3 fan que 
aquesta s'assembli més a l'anterior CllU-Rev.2 que a l'anterior NACE-70 i provoquen importants 
diferències, tant de fons com de detall, entre la NACE-Rev.1 (i per tant la CNAE-93) i la CNAE-7 4. 

El quadre següent il·lustra aquestes observacions: 

Classificació Nivells 

2 3 4 

NACE-70 
(S'omet el cinquè nivell) 
Total 10 63 343 758 

Indústria 5 32 133 589 
Construcció 1 1 5 28 
Serveis 4 30 *138+67 143 

CNAE-74 
Total 10 64 283 525 

Indústria 5 35 152 192 
Construcció 1 1 4 
Serveis 4 28 127 *297+36 

* 67 i 36 són serveis no destinats a la venda. 
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2.2 Marc actual de rev1s10 de les classificacions d'activitats econòmiques: 
CllU-Rev.3 i NACE-Rev.1 

Vistes les mancances existents en el marc de les classificacions econòmiques amb fins estadístics, 
l'any 1974 la Comissió d'Estadística de Nacions Unides va aprovar, conjuntament amb la 
Comunitat Europea, un programa en què s'establien les següents directrius per a la seva 
harmonització: 

a) Primerament, es procediria a elaborar simultàniament un Sistema integrat de nomenclatures 
· d'activitats i productes (SINAP) amb·duesparts independents; tma 'd'activitats econòmiques· 
(SINAP A) i un altra de béns i serveis (SINAP P), les quals tindrien un caràcter auxiliar i provi
sional. 

b) Per a la Nomenclatura de productes, es prendrien les rúbriques més detallades de la classifi
cació de mercaderies, denominada Sistema harmonitzat (SH) elaborada pel Consell de 
Cooperació Duanera (CCA). Aquesta classificació va entrar en vigor al principi de 1988. 

c) Una vegada desenvolupades aquestes classificacions, es prendrien com a base material per 
efectuar conjuntament la revisió de la CllU-Rev.2 i la NACE-70, d'aquesta manera totes dues 
classificacions tindrien una estructura idèntica i donant solució als problemes de 
correspondència que es produïen es crearia per part de Nacions Unides, a més, una Classifi
cació central de productes (CPC) no integrada amb les activitats, basada en el Sistema 
harmonitzat (SH), que servís tant per a les estadístiques de producció, com per a les de 
comerç exterior. Aquesta classificació es va aprovar al febrer de 1989. 

L'harmonització de les dues classificacions d'activitats econòmiques més rellevants, és a dir, la 
CllU-Rev.2 i la NACE-70, es va efectuar conjuntament per mitjà del Sistema integrat de 
nomenclatures d'activitats i de productes (SINAP), el qual actua com a eix de correspondències. 

L'Oficina Estadística de Nacions Unides, EUROSTAT i els representants dels estats comunitaris van 
treballar conjuntament en la CllU-Rev.3, que va ser adoptada per la Comissió d'Estadística de les 
Nacions Unides el febrer del 1989. 

Partint d'aquesta última classificació, EUROSTAT i els representants dels estats membres van ela
borar una versió revisada de la NACE-70 a partir de l'estructura lògica de la CllU-Rev.3 però 
introduint un major grau de detall. La NACE-Rev.1 ha recollit les característiques bàsiques de les 
estructures nacionals reflectint les activitats més importants, comunes a tots els estats membres, i 
també les activitats importants que no es trobin a tots els països, o els casos en què el grau 
d'importància difereixi considerablement d'un país a un altre. 

Els trets diferenciadors més rellevants entre ambdues nomenclatures atenen a les següents consi
deracions: 

a) Considerant les diferències existents entre l'economia de la Comunitat i la dels països en des
envolupament, l'aplicació d'aquest fet diferencial va aconsellar la introducció d'un considera
ble nombre de conceptualitzacions addicionals que no figuraven a la CllU-Rev.3. Malgrat que 
hi ha grans semblances en l'economia dels països comunitaris, el criteri indicat ha produït un 
considerable augment del nombre de partides de la NACE-Rev.1 en comparació amb la CllU
Rev.3, i també certes diferències respecte a determinades nomenclatures nacionals. 

b) L'altre principi, íntimament vinculat al fet anterior, encara que no es veu afectat per l'actual 
importància de les especialitats implicades, va suposar la inclusió de camps d'activitat molt 
sensibles, o bé amb relació al futur (electrònica i enginyeria informàtica, alguns serveis 
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d'elevat nivell tecnològic), o bé amb relació al passat (alguns sectors de les indústries 
metal·lúrgiques i extractives). 

Les noves CllU-Rev.3 i la Nomenclatura estadística d'activitats a les Comunitats Europees (NACE
Rev.1) són idèntiques pel que fa a l'estructura, contingut i codificació. 

La Comunitat Europea davant la perspectiva de l'Acta Única, va prendre la decisió d'ampliar, per a 
l'ús comunitari, la CllU-Rev.3 i la CPC, ja que aquestes dues classificacions no podien satisfer 
suficientment les necessitats d'informació estadística de la CEE davant les expectatives d'un 
mercat únic europeu, a partir del 1993, i la necessitat d'elaborar polítiques comunes basades en 
una informació estadística integrada, harmonitzada i àmplia. 

En qualsevol cas, i per tal de preservar l'harmonització internacional, la CllU-Rev.3 constitueix la 
base a partir de la qual s'obté l'estructura de NACE-Rev.1, mitjançant l'aplicació simultània de dos 
criteris: 

a) Els dos primers nivells (seccions i divisions) entre CllU-Rev.3 i NACE-Rev.1 es mantenen 
idèntics, fins i tot en la seva codificació, donant al primer nivell de NACE-Rev.1 una major 
flexibilitat amb la creació d'un nivell intermedi (subseccions), que és un desglossament exacte 
del nivell 1 ; que, per tant, no altera la relació establerta. 

b) Dins els nivells 3 i 4 de CllU-Rev.3 (grups i classes) es desagrega el contingut d'aquelles 
categories que es considera necessari prenent com a pauta les diferents classificacions 
nacionals dels països comunitaris i atenent, en la mesura del possible, les demandes 
d'usuaris i productors d'informació estadística. 

D'altra banda, per efectuar la desagregació, s'estableixen dues regles que asseguren la 
correspondència directa dels continguts entre categories de les dues classificacions: 

a) El contingut d'una categoria CllU-Rev.3 no pot alterar-se, és a dir, no es pot traslladar una 
determinada activitat a una altra categoria, ni sumar dues categories per ser desglossades 
posteriorment. 

b) La suma del contingut de les categories resultants d'una desagregació ha de ser igual al 
contingut de la categoria CllU-Rev.3 desagregada. 

L'establiment d'un grau de desagregació més elevat que recull la NACE-Rev.1 va afectar també la 
CPC de Nacions Unides basada en el Sistema harmonitzat (SH) per la part de béns transportables, 
que serveix tant per a les estadístiques de producció com per a les de comerç exterior. En aquest 
sentit, les necessitats d'informació i la desagregació ha determinat l'elaboració d'una CPC de la 
CEE (CPC-Com) que, inspirada en la de Nacions Unides, és molt més àmplia i s'ajusta a les 
categories de la NACE-Rev .1. 

La utilització de la CPC-Com, en qualitat de classificació comunitària de béns i serveis, es preveu 
que substituirà la utilització de la NACE-CLIO. 

A partir de la creació a la NACE-Rev.1 dels nivells intermedis (subseccions) més les seccions 
restants sense dividir, es crea un conjunt de rúbriques que s'identifiquen amb les grans branques 
productores de béns i serveis, a partir del qual es poden obtenir taules input-ouput, agregades, la 
qual cosa facultarà que es puguin donar resultats amb una periodicitat més curta. De la mateixa for
ma, les 60 divisions corresponen a una R-60 creada per ser utilitzada a les taules que s'elaborin 
amb una periodicitat més àmplia. 

Pel que fa al procés d'adaptació de la nomenclatura comunitària en els sistemes estadístics 
nacionals dels estats membres, es donen dues possibilitats: 
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a) Es podran introduir rúbriques més detallades d'acord amb els requisits de les seves 
economies i també nivells addicionals. Cadascun d'aquests nivells, exceptuant el més alt, 
hauran d'estar agregats exactament en el nivell superior immediat. 

b) Podrà utilitzar-se un sistema de codificació diferent, en aquest cas els estats membres publi
caran la seva nomenclatura junt amb un codi suplementari on s'indiqui la relació amb la 
NACE-Rev.1. 

El Reglament de la NACE-Rev.1 complirà així una sèrie d'objectius: compatibilitat de les dades a 
nivell comunitari, compatibilitat de les dades a escala mundial, transmissió més ràpida de les dades 
i estalvi per als agents econòmics, atès que se'Js permetproporcionar i .trobar informacióJàcilment. 

En el quadre 2 s'ofereix un esquema de l'harmonització de les classificacions d'activitats 
econòmiques internacionals i de les relacions entre elles. Com es pot observar, realment es tracta 
d'un sistema de classificacions integrat on els diferents organismes estadístics internacionals, 
comunitaris i nacionals es corresponen amb els nivells d'agregació del sistema. 

Quadre 2. Esquema de l'harmonització de les classificacions d'activitats econò
miques internacionals. 

CLASSIFICACIONS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Oficina Estadística de 
Nacions Unides 

Classificació industrial 
internacional uniforme 

per a totes les activitats 
econòmiques-Rev.2 

(CllU-Rev.2) 

[1968] 

internacional uniforme 
per a totes les activitats 

econòmiques-Rev.3 

(CllU-Rev.3) 

[1989] 
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Oficina Estadística de 
les Comunitats Europees 

(Eu rostat) 

Nomenclatura general 
d'activitats econòmiques 

a les Comunitats Europees 

(NACE-70) 

d'activitats a les 
Comunitats Europees 

(NACE-Rev.1) 

[1990] 

Instituta Nacional de 
Estadística 

(INE) 

Classificació nacional 
d'activitats econòmiques 

de l'any 1974 

(CNAE-74) 

d'activitats econòmiques 
de l'any 1993 

(CNAE-93) 

[1993] 
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3. Característiques de la Classificació nacional d'activitats econòmiques 
del 197 4 (CNAE-7 4) 

L'lnstituto Nacional de Estadística (INE) realitzà, l'any 1974, la Classificació nacional d'activitats 
econòmiques o CNAE-74, que té per objecte l'agrupació i la classificació de les unitats producto
res, segons l'activitat que exerceixin, per a l'elaboració d'estadístiques relatives als fenòmens lligats 
al seu funcionament econòmic: producció, utilització de factors productius, rendiment, etc. Aquesta 
classificació va prendre com a marc de referència l'estructura i els criteris de classificació de la No
menclatura general de les activitats econòmiques en les Comunitats Europees (NACE-70). 

Naturalment, en dissenyar la CNAE-7 4 es van fer algunes desagregacions o agregacions, o bé 
s'introduïren lleugeres modificacions respecte de la NACE-70, provocades per les peculiaritats 
nacionals o la disponibilitat de dades estadístiques fiables, que no alteressin però la relació entre 
totes dues. 

En l'elaboració d'aquesta classificació es van tenir en compte els problemes de pas amb l'anterior 
classificació nacional (CNAE-52) evitant, en la mesura que sigui possible, trencar la continu"1lat de 
les sèries estadístiques existents. Tanmateix, es va atendre la necessitat de possibilitar compara
cions amb les dades estadístiques d'altres pàisos, establint la necessària correspondència amb la 
Classificació internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques, en la seva versió revisa
da per les Nacions Unides el 1968 (CllU-68), i amb la Nomenclatura general d'activitats 
econòmiques en les Comunitats Europees (NACE-70). 

L'àmbit de desglossament d'aquesta classificació atén a consideracions d'ordre metodològic i 
pràctic. El criteri bàsic és arribar al màxim nivell de desagregació de cada activitat per a la qual 
s'estimi la possibilitat d'obtenir informació estadística fiable, sense trencar l'equilibri de la classifi
cació. 

En la mesura del que fos possible es va intentar que els pesos de les diferents rúbriques de la clas
sificació, en els seus diferents nivells, fossin suficientment homogenis. La presentació agregada de 
l'economia en les rúbriques de la classificació li permeten ser relativament equilibrada tenint en 
compte, al mateix temps, el detall o la qualitat de les informacions disponibles en els diferents 
camps. 

Altres consideracions que es van tenir en compte a l'hora d'elaborar la classificació han estat: evitar 
que activitats normalment reunides en el si de les empreses o establiments es trobin situades en 
rúbriques diferents de la classificació; que la classe de béns i serveis produns, que caracteritza de
terminada rúbrica, representi la major part de la producció de les unitats classificades en ella, i que 
cada rúbrica inclogui lamajor part de la producció de béns i serveis que la caracteritza. 

Per a la delimitació de cada activitat econòmica, entesa en el sentit de l'acció productora resultant 
d'una concurrència de mitjans que porten a la creació de béns determinats o a la prestació de 
serveis concrets, es va seguir un únic criteri o una combinació dels criteris següents: 

a) La naturalesa dels paràmetres d'entrada. 

b) El procés tecnològic de fabricació utilitzat. 

c) La destinació dels productes fabricats. 
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Unitats estadístiques 

Una vegada definides les activitats econòmiques, les unitats estadístiques d'enquesta utilitzades 
per recollir la informació existent són: 

a) L'empresa, entesa com una organització definida jurídicament, amb balanç independent, 
sotmesa a una autoritat rectora que és, segons els casos, una persona jurídica o una persona 
física, i constituïda per realitzar en un o més llocs, una o més activitats de producció de béns i 
serveis. 

b) L'establiment, entès com una unitat productora amb seu en un lloc topogràficament amat, i 
també les unitats satèl·lits dependents· implantades en el seu veïnatge immediat, on treballen 
una o més persones per compte de la mateixa empresa. 

Igualment, la classificació admet la utilització d'altres unitats estadístiques d'enquesta, com la unitat 
local, la unitat d'activitat econòmica, etc. 

Tipus d'activitat 

L'empresa i l'establiment es classifiquen atenent a la seva l'activitat principal, entenent per activitat 
principal per a cada unitat estadística d'enquesta, aquella de les seves activitats que utilitzi xifres de 
valor afegit, de negocis, nivell d'utilització, etc. que suposin un major percentatge segons els casos, 
d'acord amb la informació estadística disponible. La resta d'activitats exercides per la unitat esta
dística d'enquesta es consideraran activitats secundàries. 

Amb les activitats productores principals i secundàries estan associades altres activitats auxiliars, 
com ara l'administració, la compra, la venda al comerç, l'emmagatzematge, la reparació, etc. Les 
activitats productores es consideren auxiliars si satisfan les tres condicions següents: 

a) Produir serveis. 

b) Existir, pel que fa al seu tipus i importància, en la generalitat de les unitats productores 
similars. 

c) Servir únicament la unitat productora. 

Jerarquia i codificació 

La CNAE-74 utilitza quatre nivells de classificació: divisió, agrupació, grup i subgrup, amb rúbriques 
codificades d'1, 2, 3 i 4 xifres, respectivament. Cadascun d'aquests nivells és una desagregació de 
l'anterior. Es compon en total de 1 O divisions, 64 agrupacions, 283 grups i 525 subgrups, que dife
rencien les activitats segons que siguin agrícoles (divisió O), industrials (divisió 1 a 4), de construcció 
(divisió 5) i de serveis (divisió 6 a 9). 

El sistema de codificació utilitzat per a les diferents rúbriques ha estat el sistema decimal internacio
nal. Cadascun dels nivells considerats, divisions, agrupacions, grups i subgrups, ha estat concebut 
per separat com una nomenclatura. A aquesta paraula se li dóna el sentit restringit d'una simple 
llista de designacions totes diferents les unes de les altres i admetent que, davant un objecte a 
classificar, existeix la-forma de fer-li correspondre un element i solament un de la nomenclatura. 

Quan un conjunt de nomenclatures s'integra en un sistema que porti una jerarquia del gènere 
expressat (divisions, agrupacions, grups, subgrups) a aquest tipus de sistema se li reserva el terme 
"classificació". En el cas de la CNAE-7 4, la jerarquia és segons la seqüència següent: 
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CNAE- 1 : divisions, identificades pel primer dígit del codi. 

CNAE- 2: agrupacions, identificades pels dos primers dígits. 

CNAE- 3: grups, identificats pels tres primers dígits. 

CNAE- 4: subgrups, identificats pels quatre dígits. 
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Característiques generals de la classificació 

a) L'ordre de la numeració dins una determinada categoria pot trencar-se i de fet així es fa quan, 
per exemple, l'última rúbrica ha de recollir la resta de les activitats de la categoria no especifi
cada en els apartats anteriors. En aquest cas, a aquest apartat final se li adjudica el dígit 9 a 
continuació de la clau corresponent a la categoria matriu, i portarà, a més a més, les sigles 
NCAA (no classificats en altres apartats). 

b} Quan el nombre de rúbriques d'un mateix nivell derivades d'una mateixa clau de nivell supe
rior ha de ser més gran que nou, s'ha resolt adjudicant al nivell superior dues claus que 
constituiran una sola categoria (p.ex. agrupació 41/42, Indústries de.productes alim._entaris, 
begudes i tabac). 

c) Quan una rúbrica no tingui subdivisions en el nivell immediatament inferior figurarà en aquest 
últim amb un zero a continuació del codi relatiu al nivell anterior (p.ex. agrupació 03 i grup 030. 
Serveis agrícoles i ramaders). 

d) No obstant això, i en benefici de la claredat de la classificació, no s'han repetit en el nivell de 
subgrups els grups que no tenien subdivisions, donat el seu elevat nombre. Ara bé, quan 
s'utilitzi la classificació en el nivell de subgrups (nivell de 4 xifres) se sobreentén que figuren en 
aquest nivell tots aquests grups sense més que afegir un zero en el lloc de la quarta xifra del 
codi (p.ex. el grup 011. Conreu de cereals i llegums, es considerarà el subgrup 011.0 amb el 
mateix nom). 

Característiques específiques d'alguns grups de la classificació 

e) En la divisió 6 i en la part relativa al comerç, s'ha reservat el dígit 8 en la quarta xifra dels 
subgrups per definir el comerç sense predomini, entenent com a tal el comerç sobre tots o 
part dels productes especificats en la rúbrica respectiva sense que existeixi una 
preponderància rellevant per part d'algun d'ells. 

f) Tanmateix, en la divisió 5 s'ha introduït el concepte "sense predomini" en el grup 501 per tal 
de recollir l'activitat d'aquelles unitats que es dediquin indistintament a la construcció 
d;immobles i a les obres públiques, sense que existeixi una preponderància rellevant per part 
d'alguna d'elles. 

g) En la divisió 9 s'ha introdu"1't la distinció entre "serveis destinats a la venda" i "serveis no desti
nats a la venda", en ordre a les exigències de la comptabilitat nacional. 

Per serveis destinats a la venda s'entenen aquells serveis susceptibles de ser venuts o 
comprats en el mercat i que són produ"1'ts per unitats amb recursos procedents, en la seva 
majoria, de la venda de la seva producció. Aquells altres serveis que no estan inclosos en 
l'anterior definició es consideren serveis no destinats a la venda. Amb aquesta finalitat, en la 
quarta xifra dels subgrups de la divisió 9, s'ha reservat el dígit 1 per als serveis no destinats a 
la venda de les administracions públiques, el dígit 2 per als serveis no destinats a la venda de 
les institucions privades sense finalitat de lucre i el dígit 3 per als serveis destinats a la venda si 
bé, en alguns casos, davant la irrellevància de distingir entre serveis no destinats a la venda 
prestats per les administracions públiques i per les institucions privades sense finalitat de lu
cre, aquests serveis s'han agrupat sota el dígit 1. 

h} Per institucions privades sense finalitat de lucre s'entén aquelles que, servint a les llars, no 
estiguin finançades en la seva major part per l'Administració pública. Les que serveixen a 
l'Administració pública o estiguin finançades per aquesta en la seva major part, es considera 
que formen part de les administracions públiques. 
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Segona part: adaptació normalitzada de la CNAE-7 4 





4. La Classificació d'activitats econòmiques CNAE-74 normalitzada 

La Classificació d'activitats econòmiques que s'estableix a continuació és el resultat de 
l'adaptació catalana de la Classificació nacional d'activitats econòmiques de l'any 74 (CNAE-
7 4), elaborada per l'lnstituto Nacional de Estadística i que fou aprovada pel·Reial Decret 2518/ 
1974, de 9 d'agost de 1974. En aquest sentit, els comentaris sobre l'estructura i criteris de la 
classificació estadística esmentada que s'han efectuat anteriorment són plenament vigents 
per a aquesta adaptació normalitzada. 

O AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA, SILVICULTURA l PESCA 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

01 Producció agrícola 

011 Conreu de cereals i llegums 

012 Conreu d'hortalisses i fruites (llevat de cítrics) 

013 Conreu de cítrics 

014 Conreu de plantes industrials 

015 Conreu d'olivera 
015.1 Producció d'olives per a almàssera 
015.2 Producció d'altres olives 

016 Conreu de vinya 
016.1 Producció de raim per a vinificació 
016.2 Producció d'altres raims 

019 Altres explotacions agrícoles NCAA1 

02 Producció ramadera 

021 Explotació de bestiar boví 

022 Explotació de bestiar oví i cabrum 

023 Explotadó de bestiar porcí 

024 Avicultura 

029 Altres explotacions ramaderes NCAA 

03 Serveis agrícoles i ramaders 

030 Serveis agrícoles i ramaders 

1 No classificats en altres apartats. 
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Agrupació Grup Subgrup Títol 

04 Caça i repoblació cinegètica 

040 Caça i repoblació cinegètica 

05 Silvicultura 

051 Silvicultura i serveis forestals 

052 Explotació .forestal 

06 Pesca 

061 Pesca i piscicultura en mar 

062 Pesca i piscicultura en aigua dolça 
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1 ENERGIA l AIGUA 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

11 Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. 
Coqueries 

111 Extracció, preparació i aglomeració d'hulla 

112 Extracció, preparació i aglomeració d'antracita 

113 Extracció, preparació i aglomeració de lignit 

114 Coqueries 

12 Extracció de petroli i gas natural 

121 Prospecció de petroli i gas natural 

122 Extracció de petroli brut 

123 Extracció i depuració de gas natural 

124 Extracció de pissarres bituminoses 

13 Refinació de petroli 

130 Refinació de petroli 

14 Extracció i transformació de minerals radioactius 

140 Extracció i transformació de minerals radioactius 

15 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, 
vapor i aigua calenta 

151 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica 
151.1 Producció d'energia hidroelèctrica 
151.2 Producció d'energia termoelèctrica convencional 
151.3 Producció d'energia electronuclear 
151.4 Transport i distribució d'energia elèctrica 
151.9 Producció i distribució d'energia NCAA 

152 Fabricació i distribució de gas 

153 Producció i distribució de vapor i aigua calenta 

16 Captació, depuració i distribució d'aigua 

160 Captació, depuració i distribució d'aigua 
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2 EXTRACCIÓ l TRANSFORMACIÓ DE MINERALS NO ENERGÈTICS l 
PRODUCTES DERIVATS. INDÚSTRIES QUÍMIQUES 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics 

211 Extracció i preparació de minerals de ferro 

212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics 

22 Producció i primera transformació de metalls 

221 Siderúrgia 

222 Fabricació de tubs d'acer 

223 Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer 

224 Producció i primera transformació de metalls no fèrrics 
224.1 Producció i primera transformació de l'alumini 
224.2 Producció i primera transformació del coure 
224.9 Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics NCM 

23 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes 

231 Extracció de materials de construcció 
231.1 Extracció de substàncies argiloses 
231.2 Extracció de roques i pissarres per a la construcció 
231.3 Extracció de sorres i graves per a la construcció 
231.4 Extracció de guix 
231.9 Extracció d'altres materials de construcció NCM 

232 Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats 

232.1 Extracció de sals potàssiques 

232.2 Extracció de fosfats i nitrats 

233 Extracció de sal comuna 
233.1 Extracció de sal marina 
233.2 Extracció de sal de font i sal gemma 

234 Extracció de pirites i sofre 

239 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes 
239.1 Extracció de fluorita 
239.9 Extracció de torba i d'altres minerals no metàl·lics ni energètics 

NCM 

24 Indústries de productes minerals no metàl·lics 

241 Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat 
d'articles refractaris) 

242 Fabricació de ciments, calçs i guixos 
242.1 Fabricació de ciments artificials 
242.2 Fabricació de ciments naturals 
242.3 Fabricació de calçs i guixos 
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Agrupació Grup Subgrup Títol 

243 Fabricació de materials de construcció de formigó, ciment, guix, 
escaiola i altres 

243.1 Fabricació de formigons preparats 
243.2 Fabricació de productes de fibrociment 
243.3 Fabricació d'altres articles derivats del ciment 
243.4 Fabricació d'articles derivats del guix i l'escaiola 

244 Indústries de la pedra natural 

245 Fabricació d'abrasius 

246 Indústries del vidre 
246.1 Fabricació de vidre pla 
246.2 Fabricació de vidre buit 
246.3 Fabricació de vidre tècnic 
246.4 Fabricació de fibra de vidre 
246.5 Manipulació del vidre 

247 Fabricació de productes ceràmics 
247.1 Fabricació d'articles refractaris 
247.2 Fabricació de rajoles 
247.3 Fabricació de vaixelles, articles per a la llar i objectes de decoració 

de material ceràmic 
247.4 Fabricació d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres 
247.5 Fabricació d'a'illadors i peces amants de material ceràmic per a 

instal·lacions elèctriques 
247.9 Fabricació d'articles ceràmics NCAA 

249 Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA 

25 Indústries químiques 

251 Fabricació de productes químics bàsics (llevat de productes 
farmacèutics de base) 

251.1 Fabricació de productes químics orgànics d'origen petroquímic 
251.2 Fabricació d'altres productes químics orgànics 
251.3 Fabricació de productes químics inorgànics (llevat de gasos com-

primits) 
251.4 Fabricació de primeres matèries plàstiques 
251.5 Fabricació de cautxús i làtexs sintètics 
251.6 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 

252 Fabricació de productes químics destinats principalment a l'agri-
cultura 

252.1 Fabricació d'adobs 
252.2 Fabricació de plaguicides 

253 Fabricació de productes químics destinats principalment a la in-
dústria 

253.1 · Fabricació·de gasos comprimits 
253.2 Fabricació de colorants i pigments 
253.3 Fabricació de pintures, vernissos i laques 
253.4 Fabricació de tintes d'impremta 
253.5 Tractament d'olis i greixos per a usos industrials 
253.6 Fabricació d'olis essencials i de substàncies aromàtiques, naturals i 

sintètiques 
253.7 Fabricació de coles i gelatines, i de productes auxiliars per a la in-

dústria tèxtil, del cuir i del cautxú 
253.8 Fabricació d'explosius 
253.9 Fabricació d'altres productes químics d'ús industrial NCAA 
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Agrupació Grup 

254 

255 

34 

Subgrup 

254.1 
254.2 

255.1 
255.2 

255.3 
255.4 
255.5 
255.9 

Títol 

Fabricació de productes farmacèutics 
Fabricació de productes farmacèutics de base 
Fabricació d'especialitats i altres productes farmacèutics 

Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al 
consum final 
Fabricació de sabons comuns, detergents i lleixius 
Fabricació de sabons de tocador i altres productes de perfumeria i 
cosmètica 
Fabricació de derivats de ceres i parafines 
Fabricació de material fotogràfic sensible 
Fabricació d'articles pirotècnics i llumins 
Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al 
consum final NCAA 
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3 INDÚSTRIES TRANSFORMADORES DELS METALLS. MECÀNICA DE 
PRECISIÓ 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

31 Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i ma-
terial de transport) 

311 Foneries 
311.1 Fosa de peces de ferro i acer 
311.2 Fosa de peces de metalls no fèrrics i els seus aliatges 

312 Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge 

313 Tractament i recobriment dels metalls 

314 Fabricació de productes metàl·lics estructurals 
314.1 Tancaments metàl·lics (portes, finestres, etc.) 
314.2 Fabricació d'estructures metàl·liques 

315 Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa 

316 Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material 
elèctric) 

316.1 Fabricació d'eines manuals i agrícoles 
316.2 Fabricació d'articles de ferreteria i serralleria 
316.3 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro 
316.4 Fabricació d'articles metàl·lics de parament 
316.5 Fabricació de cuines, escalfadors i aparells domèstics de 

calefacció, no elèctrics 
316.6 Fabricació de mobiliari metàl·lic 
316.7 Fabricació de recipients i envasos metàl·lics 
316.8 Fabricació d'armes lleugeres i les seves municions 
316.9 Fabricació d'altres articles acabats en metalls NCAA 

319 Tallers mecànics independents 
319.1 Mecànica general 
319.9 Altres tallers mecànics NCAA 

32 Construcció de maquinària i equips mecànics 

321 Construcció de màquines i tractors agrícoles 
321.1 Construcció de màquines agrícoles 
321.2 Construcció de tractors agrfcoles 

322 Construcció de màquines per a treballar els metalls, la fusta i el 
suro. Estris, equips i recanvis per a màquines 

322.1 Construcció de màquines per a treballar els metalls 
322.2 Construcció de màquines per a treballar la fusta i el suro 
322.3. Fabricació d'estris, equips, peces i accessoris per a màquines-

eines 

323 Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del 
calçat i del vestit 

323.1 Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris 
323.2 Construcció de màquines per a les indústries del cuir i del calçat 
323.3 Construcció de màquines de cosir 

Institut d'Estadistica de Catalunya-CNAE-74 35 



Agrupació Grup Subgrup Títol 

324 Construcció de màquines i aparells per a les indústries 
alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú 

324.1 Construcció de màquines per a les indústries alimentàries, de 
begudes i del tabac 

324.2 Construcció de màquines per a les indústries químiques 
324.3 Construcció de màquines per a les indústries de transformació del 

cautxú i de matèries plàstiques 

325 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i 
obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació 

325.1 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i 
obres públiques 

325.2 Construcció de màquines i equips per a les indústries de productes 
minerals no metàl·lics 

325.3 Construcció de màquines i equips per a la siderúrgia i la fosa 
325.4 Construcció de maquinària d'elevació i manipulació 

326 Fabricació d'òrgans de transmissió 
326.1 Fabricació d'engranatges, cadenes i altres òrgans de transmissió 
326.2 Fabricació de rodaments 

329 Construcció d'altres màquines i equips mecànics 
329.1 Construcció de màquines per a les indústries del paper, cartó i arts 

gràfiques 
329.2 Construcció de màquines de rentatge i neteja en sec 
329.3 Construcció de motors i turbines (llevat dels destinats al transport) 
329.4 Construcció de maquinària per a la manipulació de fluids 
329.9 Construcció d'altres màquines i equips mecànics NCAA 

33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la 
instal·lació) 

330 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la 
instal·lació} 

34 Construcció de maquinària i material elèctric 

341 Fabricació de fils i cables elèctrics 

342 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament 

343 Fabricació de piles i acumuladors 

344 Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i ve-
rificació elèctrics 

345 Fabricació d'aparells electrodomèstics 

346 Fabricació de llums i material d'enllumenat 

347 Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció} 

35 Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors) 

351 Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació 
351.1 Fabricació d'aparells i equips telefònics i telegràfics 
351.2 Fabricació d'aparells i equips de radiocomunicació, radiodifusió i 

televisió 

352 Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i 
científic 
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Agrupació 

36 

37 

38 

39 

Grup 

353 

354 

355 

361 

362 

363 

371 

372 

381 

382 

383 

389 

391 

392 

393 

399 

Subgrup 

355.1 

355.2 

392.1 
392.2 
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Títol 

Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, con
trol i programació 

Fabricació de components electrònics i circuits integrats 

Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproduc
ció de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnètiques 
Fabricació de receptors de ràdio i televisió, i d'aparells d'enregistra
ment i de reproducció de so i imatge 
Enregistrament de discs i tintes magnètiques 

Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de re
canvi 

Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors 

Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets 

Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles 
automòbils 

Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells 

Construcció naval 

Reparació i manteniment de vaixells 

Construcció d'altres materials de transport 

Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari 

Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus 

Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de re
canvi 

Contrucció d'altres materials de transport NCAA 

Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars 

Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control 

Fabricació de material mèdico-quirúrgic i d'aparells ortopèdics 
Fabricació de material mèdica-quirúrgic 
Fabricació d'aparells de pròtesi i ortopèdia 

Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics 
cinematogràfics 

Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA 
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4 AL TRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

41/42 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac 

411 Fabricació d'oli d'oliva 

412 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva) 
412.1 Extracció d'olis de llavors oleaginoses i pinyolada d'oliva 
412.2 Obtenció d'olis i greixos d'animals marins 
412.3 Refinació, hidrogenació i altres tractaments similars de cossos 

grassos vegetals i animals 
412.4 Obtenció de margarina i greixos alimentaris similars 

413 Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn 
413.1 Sacrifici i especejament de bestiar en general 
413.2 Conserves i preparació de carn de tota mena 
413.3 Altres indústries (tripes per a embotits, extracció i refinació de llard, 

etc.) 

414 Indústries làcties 
414.1 Preparació de llet 
414.2 Preparació de llet en conserva 
414.3 Preparació de formatge i mantega 
414.4 Elaboració de gelats i similars 

415 Fabricació de sucs i conserves vegetals 

416 Fabricació de conserves de peix i altres productes marins 

417 Fabricació de productes de molineria 

418 Fabricació de pastes alimentàries i productes amilacis 
418.1 Fabricació de pastes alimentàries 
418.2 Fabricació de productes amilacis 

419 Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes 
419.1 Indústries del pa 
419.2 Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes 

42 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac 

420 Indústries del sucre 

421 Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria 
421.1 Indústries del cacau i xocolata 
421.2 Elaboració de productes de confiteria 

422 Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les 
farines de peix) 

423 Elaboració de productes alimentaris diversos 
423.1 Elaboració de cafè, te i succedanis del cafè 
423.2 Elaboració de sopes preparades, extrets i condiments 
423.3 Elaboració de productes dietètics i de règim 
423.9 Elaboració d'altres productes alimentaris NCAA 

424 Indústries d'alcohols etílics de fermentació 
424.1 Destil·lació i rectificació d'alcohols 
424.2 Obtenció d'aiguardents naturals 
424.3 Obtenció d'aiguardents compostos, licors i aperitius no procedents 

del vi 
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Agrupació Grup Subgrup Títol 

425 Indústries vinícoles 
425.1 Elaboració i envelliment de vins 
425.2 Elaboració de vins escumosos 
425.3 Elaboració d'altres vins especials 
425.9 Altres indústries vinícoles NCAA 

426 Sidreries 

427 Fabricació de cervesa i malt cerveser 

428 Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes 
analcohòliques 

428.1 Preparació'i envasament d'aigües minerals naturals 
428.2 Fabricació d'aigües gasoses i altres begudes analcohòliques 

429 Indústries del tabac 

43 Indústries tèxtils 

431 Indústries del cotó i les seves mescles 
431.1 Preparació de les fibres de cotó (desmotatge, cardatge, pentina-

ment) 
431.2 Filatura, retorciment i teixidura del cotó i les seves mescles 

432 Indústries de la llana i les seves mescles 
432.1 Preparació de les fibres de llana (classificació, rentatge, cardatge i 

pentinament) 
432.2 Filada, retorciment i teixidura de la llana i les seves mescles 

433 Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres 
artificials i sintètiques 

434 Indústries de les fibres dures i les seves mescles 

435 Fabricació de gèneres de punt 
435.1 Fabricació de gèneres de punt en peces 
435.2 Fabricació de calceteria 
435.3 Fabricació de roba interior i roba de dormir de punt 
435.4 Fabricació de roba exterior de punt 

436 Acabament de tèxtils 

437 Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats 
437.1 Fabricació de catifes i tapissos 
437.2 Fabricació de teixits impregnats 

439 Altres indústries tèxtils 
439.1 Corderia 
439.2 Fabricació de feltres, tuls, randes, passamaneria, etc. 
439.3 Fabricació de tèxtils amb fibres de recuperació 
439.9 Altres indústries tèxtils NCAA 

44 Indústries del cuir 

441 Assaonament i acabament de cuirs i pells 

442 Fabricació d'articles de cuir i similars 
442.1 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge 
442.2 Fabricació de guants de pell 
442.9 Fabricació d'altres articles de cuir NCAA 
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45 Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils 

451 Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta) 

452 Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat 
ortopèdic) 

453 Confecció en sèrie de roba i complements del vestit 
453.1 Confecció en sèrie.de roba exterior masculina 
453.2 Confecció en sèrie de roba exterior femenina 
453.3 Confecció en sèrie de roba infantil 
453.4 Confecció en sèrie de camiseria, llenceria i cotilleria 
453.5 Confecció en sèrie de roba especial 
453.6 Confecció en sèrie de barrets, gorres i articles similars 
453.7 Fabricació en sèrie d'accessoris per al vestit 
453.9 Altres activitats afins a la indústria del vestit NCAA 

454 Confecció a mida de roba i complements del vestit 

455 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils 
455.1 Confecció d'articles tèxtils per a la llar i tapisseria 
455.9 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils NCAA 

456 Indústries de la pelleteria 

46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta 

461 Serrada i preparació industrial de la fusta (serrat, planejament, 
poliment, rentatge, etc.) 

462 Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, 
fustes millorades, etc.) 

463 Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de 
fusta per a la construcció 

464 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta 

465 Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles) 

466 Fabricació de productes de suro 

467 Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, 
etc. 

468 Indústries del moble de fusta 
468.1 Fabricació de mobiliari de fusta per a la llar 
468.2 Fabricació de mobiliari de fusta escolar i d'oficina 
468.3 Fabricació de mobles diversos de fusta, jonc, vímet i canya 
468.4 Fabricació de taüts 
468.5 Activitats afins a la indústria del moble (acabament, envernissament, 

entapissament, dauradura, etc.) 

47 Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts 
gràfiques i edició 

471 Fabricació de pasta paperera 

472 Fabricació de paper i de cartó 

473 Transfonnació del paper i del cartó 
473.1 Fabricació de cartó ondulat i d'articles de cartó ondulat 
473.2 Fabricació d'altres articles d'envasament i embalatge de paper i de 

cartó 
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Agrupació Grup Subgrup Títol 

473.3 Fabricació d'articles d'oficina, escriptori, etc. de paper i de cartó 
473.4 Fabricació d'articles de decoració i d'ús domèstic de paper i de 

cartó 
473.9 Fabricació d'altres manipulats de paper i de cartó NCAA 

474 Arts gràfiques i activitats afins 
474.1 Impressió gràfica 
474.2 Activitats afins a la impressió 

475 Edició 
475.1 Edició de llibres 
475.2 Edició de periòdics i de revistes 
475.9 Altres edicions NCAA 

48 Indústries de transformació del cautxú de matèries 
plàstiques 

481 T ransfonnació del cautxú 
481.1 Fabricació de cobertes i cambres 
481.2 Recautxutatge i reparació de cobertes 
481.9 Fabricació d'altres articles de cautxú NCAA 

482 Transfonnació de matèries plàstiques 
482.1 Fabricació de productes semielaborats de matèries plàstiques 
482.2 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques 

49 Altres indústries manufactureres 

491 Joieria i bijuteria 
491.1 Joieria 
491.2 Bijuteria 

492 Fabricació d'instruments de música 

493 laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 

494 Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport 
494.1 Fabricació de jocs, joguines i articles de puericultura 
494.2 Fabricació d'articles d'esport 

495 Indústries manufactureres diverses 
495.1 Fabricació d'articles d'escriptori 
495.9 Fabricació d'altres articles NCAA 
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5 CONSTRUCCIÓ 

Agrupació Grup Subgrup 

50 

501 

502 

503 

504 

Títol 

Construcció 

Edificació i obres públiques (sense predomini)2. Demolició 

Construcció d'immobles 

Obres públiques 

Instal·lació, muntatge i acabament d'edificis i obres 

2 S'entén per edificació i obres públiques (sense predomini) l'activitat d'aquelles unitats que es dediquen indistintament 
a la construcció d'immobles i a les obres públiques, sense que hi hagi una preponderància rellevant per part d'alguna 
d'aquestes activitats. 
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6 COMERÇ, RESTAURANTS l HOTELERIA. REPARACIONS 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

61 Comerç a l'engròs 

611 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, productes 
alimentaris, begudes i tabacs 

611.1 Comerç a.l' engròs de cereals, llavors,. plantes, adobs, animals vius i 
aliments per al bestiar 

611.2 Comerç a l'engròs de fruites, verdures, patates i hortalisses 
611.3 Comerç a l'engròs de carn, xarcuteria, ous, aviram i caça 
611.4 Comerç a l'engròs de productes lactis, olis i greixos comestibles 
611.5 Comerç a l'engròs de begudes i de tabac 
611.6 Comerç a l'engròs de peix i de marisc 
611.8 Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac 

(sense predomini)3 

611.9 Comerç a l'engròs d'altres productes alimentaris NCM 

612 Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir 
612.1 Comerç a l'engròs de teixits a metres, tèxtils per a la llar i catifes 
612.2 Comerç a l'engròs de roba exterior 
612.3 Comerç a l'engròs de calçat, pelleteria, articles de cuir i marroquine-

ria 
612.4 Comerç a l'engròs de camiseria, llenceria, merceria i gèneres de 

punt 
612.8 Comerç a l'engròs de productes tèxtils i de cuir (sense predomini) 
612.9 Comerç a l'engròs d'accessoris del vestit i altres productes tèxtils 

NCM 

613 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics, de perfumeria, i 
per al manteniment i funcionament de la llar 

613.1 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics 
613.2 Comerç a l'engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i 

bellesa 
613.3 Comerç a l'engròs de productes per al manteniment i funcionament 

de la llar 

614 Comerç a l'engròs d'articles de consum durador 
614.1 Comerç a l'engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus 

accessoris 
614.2 Comerç a l'engròs de mobles 
614.3 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics i ferreteria 
614.4 Comerç a l'engròs d'aparells i material radioelèctric i electrònic 

615 Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i de la química 
615.1 Comerç a l'engròs de carbó 
615.2 Comerç a l'engròs de ferro i acer 
615.3 Comerç a l'engròs.deminerals 
615.4 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics i productes semielaborats 
615.5 Comerç a l'engròs de petroli i lubrificants 
615.6 Comerç a l'engròs de productes químics industrials 

3 S'entén per comerç (sense predomini) el comerç sobre tots o part dels productes especificats en la rúbrica respectiva 
sense que hi hagi una preponderància rellevant per part d'algun d'aquests productes. 
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Agrupació 

62 

63 

64 

44 

Grup 

616 

619 

621 

629 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

639 

641 

Subgrup 

616.1 
616.2 
616.3 
616.4 

616.5 
616.6 
616.7 
616.8 
616.9 

619.1 
619.2 

619.8 
619.9 

641.1 
641.2 

641.3 
641.4 
641.5 

Títol 

Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial 
Comerç a l'engròs de fibres tèxtils en brut i productes semielaborats 
Comerç a l'engròs de cuirs i pells en brut 
Comerç a l'engròs de fusta i suro 
Comerç a l'engròs de materials de construcció, vidre i articles 
d'instal·lació 
Comerç a l'engròs de maquinària per a la fusta i el metall 
Comerç a l'engròs de maquinària agríçola 
Comerç a l'engròs de maquinària tèxtil 
Comerç a l'engròs de màquines i material d'oficina 
Comerç a l'engròs interindustrial d'altres productes, maquinària i 
material NCAA 

Altres tipus de comerç a l'engròs 
Comerç a l'engròs de joquines i articles d'esport 
Comerç a l'engròs d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, 
òptics i fotogràfics 
Comerç a l'engròs de productes diversos (sense predomini) 
Comerç a l'engròs d'altres productes NCAA 

Recuperació de productes 

Comerç a l'engròs de ferralla i rebuigs metàl·lics no fèrrics 

Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació NCAA 

Intermediaris del comerç 

Intermediaris del comerç de primeres matèries agrícoles, animals 
vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats 

Intermediaris del comerç de combustibles, minerals i productes 
químics per a la tècnica i la indústria 

Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció 

Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles 

Intermediaris del comerç de mobles, articles de parament i 
ferreteria 

Intermediaris del comerç de tèxtils, confecció, calçat i articles de 
cuir 

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i 
tabac 

Intermediaris del comerç de productes diversos (sense 
predomini) 

Intermediaris del comerç d'altres productes NCAA 

Comerç al detall 

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac 
Comerç al detall de fruites, verdures i hortalisses 
Comerç al detall de productes lactis, ous, aviram i caça, olis i 
greixos comestibles 
Comerç al detall de carn, xarcuteria i triperia 
Comerç al detall de peix i de marisc 
Comerç al detall de pa, pastisseria i confiteria 
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641.6 Comerç al detall de vins i begudes 
641.7 Comerç al detall de productes del tabac 
641.8 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac (sense 

predomini) 
641.9 Comerç al detall d'altres productes alimentaris NCAA 

642 Comerç al detall de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir 
642.1 Comerç al detall de teixits a metres, tèxtils per a la llar i catifes 
642.2 Comerç al detall de roba exterior 
642.3 Comerç al detall de camiseria, llenceria i accessoris del vestit 
642.4 Comerç al detall de merceria 
642.5 Comerç al detall de calçat, marroquineria, articles de viatge i 

pelleteria 
642.8 Comerç al detall de productes tèxtils i de cuir (sense predomini) 

643 Comerç al detall de productes farmacèutics, perfumeria 
drogueria 

643.1 Comerç al detall de productes farmacèutics 
643.2 Comerç al detall d'articles de drogueria, perfumeria, higiene i bellesa 

644 Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar 
644.1 Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina) 
644.2 Comerç al detall de material i aparells elèctrics, radioelèctrics, 

electrònics i electrodomèstics 
644.3 Comerç al detall d'articles de parament i ferreteria, ceràmica i vidre 
644.9 Comerç al detall d'altres articles per a l'equipament de la llar NCAA 

645 Comerç al detall de vehicles automòbils, motocicletes, bicicletes 
i els seus accessoris 

646 Comerç al detall de carburants i lubrificants 

647 Altres tipus de comerç al detall 
647.1 Comerç al detall de combustibles (carbons, bombones de gas, etc.) 
647.2 Comerç al detall de mobles d'oficina, màquines i equips d'oficina 
647.3 Comerç al detall d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i 

fotogràfics 
647.4 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i 

escriptori 
647.5 Comerç al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria 
647.6 Comerç al detall de joquines i articles d'esport 
647.7 Comerç al detall de llavors i adobs, flors i plantes, i petits animals 
647.8 Comerç al detall de productes diversos (sense predomini) 
647.9 Comerç al detall d'altres productes NCAA 

648 Comerç mixt al detall en grans superfícies 
648.1 Supermercats i similars 
648.2 Economats i cooperatives de consum 
648.3 Grans magatzems 

65 Restaurants i cafès (sense dispesa) 

651 Restaurants 

652 Establiments de begudes i cafès (amb espectacle) 

653 Establiments de begudes i cafès (sense espectacle) 

654 Serveis de menjador i bar als centres de treball, menjadors 
d'estudiants i militars 
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66 Hoteleria 

661 Hotels i motels, pensions i hostals (amb restaurant) 

662 Hotels i motels, pensions i hostals (sense restaurant) 

663 Apartaments moblats per a turistes 

669 Altres allotjaments 
669.1 Vagons llit i vagons restaurant 
669.2 Col·legis majors, residències d'estudiants i residències de joves 

treballadors 
669.9 Càmpings, centres i colònies de vacances i altres allotjaments 

NCAA 

67 Reparacions 

671 Reparació d'articles elèctrics per a la llar 

672 Reparació de vehicles automòbils, motocicletes i bicicletes 

679 Reparació d'altres béns de consum NCAA 
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7 TRANSPORT l COMUNICACIONS 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

71 Transport per ferrocarril 

711 Transport ferroviari per via normal 

712 Transport ferroviari per via estreta 

72 Altres transports terrestres 

721 Transport urbà de viatgers 
721.1 Transport regular col·lectiu 
721.2 Transport en autotaxis 

722 Transport de viatgers per carretera 

723 Transport de mercaderies per carretera 
723.1 Transport de mercaderies per compte propi 
723.2 Transport de mercaderies per compte d'altri 

724 Transport per canonada (oleoductes i gasoductes) 

729 Altres transports terrestres NCAA 

73 Transport marítim i per vies navegables interiors 

731 Transport marítim internacional 

732 Transport marítim de petroli brut i gasos 

733 Transport de cabotatge i per vies navegables interiors 

74 Transport aeri 

741 Transport aeri regular 

742 Transport aeri no regular 

75 Activitats afins als transports 

751 Activitats afins al transport terrestre 
751.1 Explotació d'aparcaments 
751.9 Altres activitats afins al transport terrestre NCAA 

752 Activitats afins al transport marítim i per vies navegables interiors 
(explotació de ports, etc.) 

753 Activitats afins al transport aeri (explotació d'aeroports, etc.) 

754 Dipòsits i emmagatzematge de mercaderies 

755 Agències de viatges 

756 Intermediaris del transport 

76 Comunicacions 

761 Correus i serveis oficials de telecomunicacions 

762 Serveis privats de telecomunicacions 
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8 INSTITUCIONS FINANCERES, ASSEGURANCES, SERVEIS PRESTATS A 
LES EMPRESES l LLOGUERS 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

81 Institucions financeres 

811 Banc d'Espanya i Institut Espanyol de Moneda Estrangera 

812 Banca comercial i mixta 

813 Bancs industrials i de negocis 

814 Caixes d'estalvis 

819 Altres institucions financeres 

819.1 Institucions de crèdit 
819.2 Entitats de redescompte i crèdit 
819.9 Altres entitats financeres NCAA 

82 Assegurances 

821 Entitats asseguradores de vida i capitalització 

822 Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos 

823 Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions, 
etc.) 

83 Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries 

831 Auxiliars financers 

832 Auxiliars d'assegurances 

833 Promoció immobiliària 

834 Agents de la propietat immobiliària 

84 Serveis prestats a les empreses 

841 Consellers jurídics 

842 Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes 

843 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 

844 Publicitat 

845 Explotació electrònica per compte d'altri 

846 Empreses d'estudis de mercat 

849 Altres serveis prestats a les empreses NCAA 

85 Lloguer de béns mobles 

851 Lloguer de maquinària i equips agrícoles (sense personal perma-
nent) 

852 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció (sense perso-
nal permanent) 
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Agrupació Grup Subgrup 

853 

854 

855 

856 

859 

86 

861 

869 
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Títol 

Lloguer de maquinària i equips comptables, d'oficina i càlcul 
electrònic (sense personal permanent) 

Lloguer de vehicles automòbils (sense conductor) 

Lloguer d'altres mitjans de transport (sense conductor) 

Lloguer de béns de consum 

L19guer d'altres béns mobles NCAA (sense personal permanent) 

Lloguer de béns immobles 

Lloguer d'habitatges 

Lloguer de locals industrials i altres lloguers NCAA 
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9 AL TRES SERVEIS 

Agrupació Grup Subgrup Títol 

91 Administració pública, defensa nacional i Seguretat Social 

911 Administració central 

912 Administració local 

913 Organismes autònoms de l'Administració 

914 Justícia 

915 Ordre públic i seguretat 

916 Defensa nacional 

917 Seguretat Social 

92 Serveis de sanejament de vies públiques, neteja i similars 

921 Serveis de sanejament de vies públiques i similars 
921.1 Serveis de sanejament de vies públiques, contra incendis i similars 

(serveis de les administracions públiques i de les institucions priva-
des sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 

921.3 Serveis de sanejament i similars (serveis destinats a la venda) 

922 Serveis de neteja (serveis destinats a la venda) 

93 Educació i investigació 

931 Centres d'educació preescolar 
931.1 Centres d'educació preescolar (serveis de les administracions pú-

bliques no destinats a la venda) 
931.2 Centres d'educació preescolar (serveis de les institucions privades 

sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 
931.3 Centres d'educació preescolar (serveis destinats a la venda) 

932 Centres d'educació general bàsica 
932.1 Centres d'educació general bàsica (serveis de les administracions 

públiques no destinats a la venda) 
932.2 Centres d'educació general bàsica (serveis de les institucions priva-

des sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 
932.3 Centres d'educació general bàsica (serveis destinats a la venda) 

933 Centres de batxillerat 
933.1 Centres de batxillerat (serveis de les administracions públiques no 

destinats a la venda) 
933.2 Centres de batxillerat (serveis de les institucions privades sense 

finalitat de lucre, no destinats a la venda) 
933.3 Centres de batxillerat (serveis destinats a la venda) 

934 Centres d'educació superior 
934.1 Centres d'educació superior (serveis de les administracions públi-

ques no destinats a la venda) 
934.2 Centres d'educació superior (serveis de les institucions privades 

sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 

935 Centres de formació i perfeccionament professional 

936 Personal docent independent i altres centres d'educació (serveis 
destinats a la venda) 
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Agrupació Grup Subgrup Títol 

937 Investigació científica i tècnica 
937.1 Investigació científica i tècnica (serveis de les administracions públi-

ques no destinats a la venda) 
937.2 Investigació científica i tècnica (serveis de les institucions privades 

sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 
937.3 Investigació científica i tècnica (serveis destinats a la venda) 

94 Sanitat i serveis veterinaris 

941 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana 
941.1 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana (serveis de les 

administracions públiques no destinats a la venda) 
941.2 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana (serveis de les 

institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 
941.3 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana (serveis desti-

nats a la venda) 

942 Altres establiments sanitaris 
942.1 Altres establiments sanitaris (serveis de les administracions públi-

ques no destinats a la venda) 
942.2 Altres establiments sanitaris (serveis de les institucions privades 

sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 
942.3 Altres establiments sanitaris (serveis destinats a la venda) 

943 Consultoris de metges (serveis destinats a la venda) 

944 Consultoris i clíniques odontològics (serveis destinats a la venda) 

945 Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i 
similars (serveis destinats a la venda) 

946 Consultoris i clíniques veterinaris 
946.1 Consultoris i clíniques veterinaris (serveis de les administracions pú-

bliques i de les institucions privades sense finalitat de lucre, no des-
tinats a la venda) 

946.3 Consultoris i clíniques veterinaris (serveis destinats a la venda) 

95 Assistència social i altres serveis prestats a la col·lectivitat 

951 Assistència social 
951.1 Assistència social (serveis de les administracions públiques no des-

tinats a la venda) 
951.2 Assistència social (serveis de les institucions privades sense finalitat 

de lucre, no destinats a la venda) 
951.3 Allotjaments d'assistència social (serveis destinats a la venda) 

952 Associacions professionals i organitzacions econòmiques 

953 Organitzacions sindicals 

954 Organitzacions de promoció del turisme 

955 Organitzacions religioses 

959 Altres serveis prestats a la col·lectivitat NCAA 

96 Serveis recreatius i culturals 

961 Producció de pel·lícules cinematogràfiques 

962 Distribució de pel·lícules cinematogràfiques 
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Agrupació Grup Subgrup Títol 

963 Sales de cinema 

964 Radiodifusió i televisió 

965 Espectacles (llevat de cinema i esports) 
965.1 Espectacles, llevat de cinema i esports (serveis de les administra-

cions públiques no destinats a la venda) 
965.2 Espectacles, llevat cinema i esports (serveis de les institucions pri-

vades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 
965.3 Espectacles, llevat de cinema i esports (ser\!eis destinats a la venda) 

966 Professions liberals, artístiques i literàries 

967 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics 
967.1 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics (serveis de 

les administracions públiques no destinats a la venda) 
967.2 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics (serveis de 

les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la 
venda) 

967.3 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics (serveis 
destinats a la venda) 

968 Instal·lacions i organismes esportius 
968.1 Instal·lacions i organismes esportius (serveis de les administracions 

públiques no destinats a la venda) 
968.2 Instal·lacions i organismes esportius (serveis de les institucions pri-

vades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda) 
968.3 Instal·lacions i organismes esportius, esportistes i professors 

d'esports independents (serveis destinats a la venda) 

969 Altres serveis recreatius NCAA 

97 Serveis personals 

971 Bugaderies, tintoreries i serveis similars 

972 Salons de perruqueria i instituts de bellesa 

973 Estudis fotogràfics 

979 Altres serveis personals NCAA 

98 Serveis domèstics 

980 Serveis domèstics 

99 Representacions diplomàtiques i organismes internacionals 

990 Representacions diplomàtiques i organismes internacionals 

52 Institut d'Estadistica de Catalunya-CNAE-74 



5. Notes explicatives 

Les notes explicatives sobre la CNAE-7 4 nonnalitzada que es presenten a continuació estan 
referides als continguts de les categories més desagregades i serveixen d'una banda per 
resoldre els dubtes d'interpretació i, d'una altra, per facilitar classificacions·de- les unitats que 
s'hi incorporen. Per a cadascuna de les activitats s'especifiquen els productes més 
significatius que s'hi inclouen. 

O AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA, SILVICULTURA l PESCA 

01 Producció agrícola 

011 Conreu de cereals i llegums 
Conreu de blat xeixa, blat dur, ordi, civada, blat de moro, sègol, arròs, espelta, mestall, 
mill, panís, escaiola, melca i altres cereals, llenties, cigrons, mongetes seques (per a gra), 
faves (per a gra), pèsols (per a gra), garrofes, veces, erbs, guixes, fenigrecs, tramussos i 
altres lleguminoses. 

012 Conreu d'hortalisses i fruites (llevat de cítrics) 
Conreu de cebes, cols, tomàquets, pebrots, bledes, alls, carxofes, api, albergínies, col 
geganta, borratge, carbassa, cards, ceba tendra, col-i-flor, xampinyons, endívies, 
escaroles, espàrrecs, espinacs, pebrina, pèsols verds, faves verdes, mongeta tendra, 
naps, cogombres, cogombret, porros, raves, bleda roja, pastanaga, meló, síndria, 
maduixa i maduixot, albercoc, ametller, avellaner, cirerer, prunera, pomera, presseguer, 
perera, atzeroler, garrofer, alvocater, ginjoler, caqui, castanyer, xirimoier, figuera de moro, 
magraner, riber, guaiaber, figuera, codonyer, nesprer, noguer, palmera datilera, plataner i 
altres hortalisses i fruites. 
S'hi inclou el conreu de tubercles com la patata extraprimerenca, primerenca, de mitja 
estació o tardana, batata, moniato, xufla i altres. 
No s'hi inclou el conreu de cítrics (013). 

013 Conreu de cítrics 
Conreu del taronger, mandariner, llimoner, aranger, llimoner dolç i altres cítrics. 

014 Conreu de plantes industrials 
Conreu de plantes sucreres (bleda-rave sucrera, canya de sucre i altres), plantes tèxtils 
(cotó, cànem tèxtil, lli tèxtil, kenaf, vimetera i altres), plantes oleaginoses (cacauet, gira-sol, 
lli bord, cànem per a llavor, safranó, soia i altres), plantes medicinals i condiments (safrà, 
pebrot per a pebre vermell, tàpera, regalèssia, anís, comí, menta, i altres) i conreus 
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015 

015.1 

015.2 

industrials diversos (tabac, llúpol, cafè, xicoira, cacau, fulles de té, cautxú, sumac, canya 
vulgar i altres). 

S'hi inclou el tractament d'aquests productes per a l'explotació, en cas que no fos 
possible classificar separadament la seva producció i el seu tractament. 

Conreu d'olivera 

Producció d'olives per a almàssera 
Conreu de l'olivera amb vista a l'obtenció de l'oliva per a almàssera. 

S'hi inclou el tractament de l'oliva per a l'explotació, en cas que no fos possible classificar 
separadament la seva producció i el seu. tractament. 

Producció d'altres olives 
Conreu de l'olivera amb vista a l'obtenció d'una oliva de taula. 

016 Conreu de vinya 

016.1 Producció de ralm per a vinificació 
Conreu de la vinya amb vista a l'obtenció de raïm per a vinificació. 

S'hi inclou el tractament del raïm per a l'explotació, en cas que no fos possible classificar 
separadament la seva producció i el seu tractament. 

016.2 Producció d'altres ralms 
Conreu de la vinya amb vista a l'obtenció de raïm de taula i d'altres raïms que no siguin per 
a vinificació. 

019 Altres produccions agrícoles NCAA 
Conreu de flors a l'aire lliure o en hivernacle (clavell, rosa, gladiols, gardènies, crisantems, 
lilàs, gessamí, dàlies, nards, violetes, tulipes i altres) farratge, praderies artificials (alfals, es
parceta, trèvol, enclova, i altres) i altres conreus no classificats en un altre grup anterior de 
l'agrupació "Producció agrícola" (01). 

S'hi inclou les unitats dedicades a la creació i manteniment de parcs i jardins (plantada i 
cura de la gespa, quadres de flors, arbres d'ombra i arbres ornamentals, etc.), producció 
de llavors i explotació de planters, fins i tot els forestals quan no formin part d'unitats 
forestals. 

No s'hi inclou l'explotació de planters que formin part d'unitats forestals (051). 

02 Producció ramadera 

021 Explotació de bestiar boví 
Pasturatge, cria, recria i explotació en general de bestiar boví (bous, vaques, etc.). 

S'hi inclou la producció de llet crua de vaca i el seu tractament per a l'explotació, en cas 
que no fos possible classificar separadament ambdues activitats. 

022 Explotació de bestiar oví i cabrum 
Pasturatge, cria, recria i explotació en general del bestiar oví i cabrum. 

S'hi inclou la producció de llana bruta, de llet crua d'ovella i cabra, i també el tractament 
d'aquests productes per a la seva explotació, en cas que no fos possible classificar 
separadament la seva producció i el seu tractament. 

023 Explotació de bestiar porcí 
Cria, recria, engreix i explotació en general del bestiar porcí. 
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024 Avicultura 
Cria i engreix de l'aviram. 

S'hi inclou la producció d'ous i també la producció de pollets d'un dia. 

029 Altres explotacions ramaderes NCAA 
Explotació ramadera d'espècies no classificades en els grups anteriors "Producció 
ramadera" (02). 

S'hi inclou l'explotació de bestiar cavallí, mular, i asiní, apicultura, cuniculicultura, 
sericicultura, cria d'animals per a pelleteria, cria de caça en captivitat, cria d'animals de 
laboratori, cargols, etc., i també la producció de.pells:brutes d'.al'limals per a<peHeter:iR.i la··- .. 
producció de mel i cera. 

No s'hi inclou l'avicultura (024), els jardins zoològics (967), les quadres de cavalls de cursa 
i les caneres de llebrers (968), ni les exposicions d'animals (969). 

03 Serveis agrícoles i ramaders 

030 Serveis agrícoles i ramaders 
Serveis a l'agricultura i la ramaderia, a càrrec dels productors i que normalment es 
realitzen en la mateixa explotació, com ara la sega, l'agarbatge, la trilla; la decorticació i la 
pela (relacionats directament amb la recol·lecció); la preparació del tabac abans de la seva 
transformació industrial; la destrucció d'animals i plantes nocius i el tractament de plagues 
mitjançant polvorització; la sembra i les polvoritzacions des d'avió; la tala d'arbres; la 
recollida i embalatge de fruites i productes hortícoles, l'administració de sistemes de 
regatge; l'esquilada d'animals, parades de sementals, inseminació, etc. 
S'hi inclou les unitats dedicades al lloguer de maquinària i equips agrícoles, si compten 
amb els serveis del personal que les utilitza. 

No s'hi inclou el lloguer de maquinària agrícola sense personal permanent (851); ni els 
serveis veterinaris (946), ni el transport de productes agrícoles per unitats independents 
(divisió 7). 

04 Caça i repoblació cinegètica 

040 Caça i repoblació cinegètica 
Caça per procediments ordinaris i mitjançant trampes; repoblació d'animals. Ambdues 
activitats amb finalitats lucratives. 

No s'hi inclou la caça amb finalitat esportiva (968). 

05 Silvicultura 

051 Silvicultura i serveis forestals 
Plantació, repoblació i conservació de boscos, inclosos els planters que formen part 
d'unitats forestals; plantació i conreu de boscos per a la protecció contra els vents i per 
protegir els brolladors i les capes freàtiques, també altres plantacions de protecció; 
recol·leció de productes silvestres com ara gomes i resines, làtex, sabes, sucs i extractes 
vegetals, escorça i suro, herbes, fruits, bolets i flors silvestres, molsa, fulles, agulles de pi, 
canyes i arrels, espart, pastures naturals, etc. 
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052 Explotació forestal 
Explotació de tales, és a dir, l'enderrocament d'arbres i la transformació en troncs 
escalabornats, bigues, fusta escairada, fusta tallada i fusta en brut, realitzada en unitats 
forestals com ara els campaments de llenyataires. 

S'hi inclou el tragí i el transport de fusta (en carretó, rais, etc.) fins al punt de lliurament a 
una altra unitat, i també la construcció de camins forestals. 

No s'hi inclou les unitat dedicades al transport de fusta que no realitzen cap treball de tala 
(divisió 7), ni tampoc els treballs d'explotació forestal que no puguin classificar-se 
separadament, relacionats de manera directa amb el funcionament de serradores (461 ), 
fàbriques de pasta de paper (471) i unitats-deeomerç<le·fusta (616.3). 

06 Pesca 

061 Pesca i piscicultura en mar 
Pesca amb finalitats lucratives, de gran altura, d'altura, litoral, costanera, en costes i 
estuaris, en caladors, etc. inclosa l'activitat dels vaixells factoria i de les flotilles de pesca 
que practiquen simultàniament la pesca i la preparació i transformació del peix. Abasta la 
captura del peix i la recol·lecció de diferents productes marins animals i vegetals, com ara 
algues, conquilles, esponges, tortugues, crancs i altres crustacis, ostres (incloses les 
perles) i altres mol·luscs, llagostes i la caça de cetacis, foques, etc. 
S'hi inclou els serveis de protecció, repoblació i vigilància, els parcs i planters flotants, 
encanyissades, corrals, dipòsits reguladors, estacions depuradores i tots els serveis 
prestats pels productors i que normalment s'exerceixen en les mateixes explotacions de 
pesca. 

No s'hi inclou els vaixells factoria que es dediquen exclusivament a la transformació i 
preparació del peix i que puguin considerar-se separadament (416); el dragatge de còdols 
(231.3); la recollida d'adobs marins (232); de sal marina (233.1), ni la pesca amb finalitats 
esportives (968). 

062 Pesca i piscicultura en aigua dolça 

56 

Pesca de peix amb finalitats lucratives, en els rius, ribes i llacs, també recollida de plantes 
aquàtiques silvestres en aigües interiors; piscicultura, producció d'alevins; explotació de 
vivers i planters de peixos; vivers de granotes i peixos d'aquari; bancs i vivers artificials 
d'ostres comestibles i conreu de perles. Abasta la pesca de salmònids, ciprínids, 
crustacis, amfibis, etc. 
S'hi inclou la protecció, repoblació i vigilància i tots els serveis prestats pels productors i 
que normalment s'exerceixen en les mateixes explotacions de pesca. 

No s'hi inclou el dragatge de còdols (232.3), ni la pesca amb finalitat esportiva (968). 
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1 ENERGIA l AIGUA 

11 Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids i coqueries 

111 Extracció, preparació i aglomeració d'hulla 
Extracció, rentatge, trituració, garbellament, classificació, etc. d'hulla, i també la seva 
aglomeració (ovoides, briquetes i altres), sigui o no, en la boca d'una mina. 
S'hi inclou la prospecció, reconeixemenl·l1Jreparació·de-jaciments·qtJali' aquéstsserveis 
no siguin prestats mitjançant honoraris o per contracta. 

No s'hi inclou les coqueries que puguin classificar-se separadament (114), ni la prospecció 
(843) o preparació de jaciments (503), quan aquests serveis són prestats mitjançant 
honoraris o per contracta. 

112 Extracció, preparació i aglomeració d'antracita 
Extracció, rentatge, trituració, garbellament, classificació, etc., d'antracita, i també la seva 
aglomeració (ovoides, briquetes i altres), sigui o no, en la boca d'una mina. 

S'hi inclou la prospecció, reconeixement i preparació de jaciments quan aquests serveis 
no siguin prestats mitjançant honoraris o per contracta. 

No s'hi inclou els serveis prestats mitjançant honoraris o per contracta de prospecció (843) 
o de preparació de jaciments (503). 

113 Extracció, preparació i aglomeració de lignit 
Extracció, rentatge, trituració, garbellament, classificació, etc. de lignit, i també la seva 
aglomeració (ovoides, briquetes i altres), sigui o no, en la boca d'una mina. 

S'hi inclou la prospecció, reconeixement i preparació de jaciments quan aquests serveis 
no siguin prestats mitjançant honoraris o per contracta. 

No s'hi inclou els serveis prestats mitjançant honoraris o per contracta de prospecció (843) 
o de preparació de jaciments (503). 

114 Coqueries 
Producció de coc i semicoc, que pot generar accessòriament gas i altres subproductes 
(benzol brut, quitrà brut, sulfat amònic, etc.) derivats de la destil·lació del carbó. 

S'hi inclou les coqueries independents i les coqueries mineres i siderúrgiques que puguin 
classificar-se separadament. 

No s'hi inclou les coqueries que no puguin classificar-se separadament, mineres (111) o 
siderúrgiques (221). 

12 Extracció de petroli i gas natural 

121 Prospecció de petroli i gas natural 
Prospecció de petroli i gas natural, com la perforació, terminació i equips de pous i camps, 
quan aquesta activitat pugui classificar-se separadament de la respectiva extracció. 

122 Extracció de petroli brut 
Explotació de pous de petroli, explotació de separadors, rompedors d'emulsió, equip de 
rentatge de sedimentacions i també la destil·lació primària i tota la resta d'activitats 
necessàries per posar el petroli en condicions d'expedició des dels terrenys en què s'ha 
produ"il. 
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S'hi inclou la producció d'hidrocarburs líquids a partir dels gasos dels camps de petroli. 
No s'hi inclou l'explotació d'oleoductes (724). 

123 Extracció i depuració de gas natural 
Explotació de jaciments de gas natural i tota la resta d'activitats necessàries per posar el 
gas en condicions de comercialització, fins al punt d'expedició, des dels jaciments. 
S'hi inclou la producció in situ d'hidrocarburs líquids a partir del gas natural. 
No s'hi inclou l'explotació de gasoductes (724). 

124 Extracció de pissarres bituminoses 
Producció de petroli mitjançant extracció, benefici aprofitament de pissarres 
bituminoses, esquists i sorres petrolieres. 

13 Refinació de petroli 

130 Refinació de petroli 
Refinació, en sentit estricte, del petroli, és a dir, el tractament per mitjà d'operacions 
físiques o mitjançant processos químics del petroli brut i les seves fraccions intermèdies, 
per obtenir els productes petroliers refinats i els seus subproductes, tant energètics (gasos 
no condensables, gasos liquats a pressió, gasolines, combustibles per a reactors 
d'aviació, querosè, gasoli i fuel, etc.) com els no energètics (dissolvents, naftes 
petroquímiques, olis minerals base per a fabricació, vaselines, parafines, asfalts sense 
tractar, cocs de petroli, etc.). 
S'hi inclou les unitats diferents de les de la refinació del petroli, dedicades a la 
transformació i mescla de derivats no energètics d'aquest amb altres productes químics o 
substàncies, amb la finalitat d'obtenir olis i greixos lubrificants, olis, greixos i pastes de 
procés no lubrificants, asfalts tractats, etc., sempre que aquests productes continguin el 
70 % o més en pes de matèria petroliera. 
No s'hi inclou les unitats dedicades a la producció de productes petroquímics (251.1); a la 
distribució de productes petroliers (615.5, 632, 646 i 647.1), ni al transport de petroli o 
productes petroliers (724 i 732). 

14 Extracció i transformació de minerals radioactius 

140 Extracció i transformació de minerals radioactius 
Fases diferents de cicle d'elaboració d'elements físsils i fèrtils per a la indústria de com
bustibles nuclears; des de l'extracció dels minerals fins a l'obtenció dels elements com
bustibles: extracció, preconcentració, concentració química i refinació d'urani i de tori; 
enriquiment de l'urani en isòtop 235; producció de plutoni i d'urani 233 per mitjà del 
tractament de combustibles irradiats, preparació de combustibles nuclears i fabricació 
d'elements combustibles. 

15 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua 
calenta 

151 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica 

151.1 Producció d'energia hidroelèctrica 
Producció d'energia hidroelèctrica. Abasta les centrals elèctriques hidràuliques públiques 
o privades, orientades essencialment al subministrament públic. 
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S'hi inclou les centrals elèctriques hidràuliques pertanyents a empreses industrials i altres 
que lliuren quantitats importants d'electricitat hidràulica a tercers o a la xarxa pública, i 
també les que generen electricitat hidràulica per a consum propi i puguin classificar-se 
separadament. 

151.2 Producció d'energia termoelèctrica convencional 
Producció d'energia termoelèctrica convencional. Abasta les centrals elèctriques 
tèrmiques, públiques o privades, orientades, essencialment, al subministrament públic. 

151.3 Producció d'energia electronuclear 
Producció d'energia electronuclear. Abastales.ce11trals ~lèctr!qu~s nuclears, públiqµ~s.o 
privades, orientades, essencialment, al subministrament públic. 

S'hi inclou les centrals elèctriques nuclears que pertanyen a empreses industrials i altres 
que lliuren quantitats importants d'electricitat a tercers o a la xarxa pública, i també les que 
generen electricitat nuclear per al seu propi consum i puguin classificar-se separadament. 

151.4 Transport i distribució d'energia elèctrica 
Transport i distribució d'energia elèctrica amb vista al subministrament públic. La 
distribució comprèn, sovint, certes prestacions annexes, com ara embrancaments, lloguer 
de comptadors, etc., lligades al contracte de subministrament. 

151.9 Producció i distribució d'energia NCAA 
Producció i distribució d'energia no classificada en els subgrups anteriors del grup "Pro
ducció i distribució d'energia elèctrica" (151). Abasta l'energia procedent de les marees, 
energia solar, etc. 
No s'hi inclou les centrals mixtes, és a dir, les que produeixen diverses classes d'energia, 
que es classificaran en el subgrup corresponent segons la seva activitat principal. 

152 Fabricació i distribució de gas 
Producció de gas obtingut per destil·lació de combustibles sòlids i tractament eventual de 
productes petroliers líquids; i també operacions de mescla, cracking i enriquiment amb 
gas procedent d'altres productors. 
S'hi inclou la distribució per canonada de tota mena de gasos i combustibles a càrrec dels 
productors; i també les prestacions annexes a la distribució i lligades al contracte de 
subministrament. 

No s'hi inclou el transport per canonada a càrrec de tercers (724). 

153 Producció i distribució de vapor i aigua calenta 
Producció i distribució de diversos fluids energètics com ara aigua calenta, vapor, aire 
comprimit, etc.; per a calefacció, força motriu i altres usos. 

16 Captació, depuració i distribució d'aigua 

160 Captació, depuració i distribució d'<aigua 
Captació, purificació i distribució d'aigua per a ús domèstic, industrial i comercial. 

S'hi inclou la reconversió d'aigües industrials i totes les prestacions annexes a la 
distribució i lligades al contracte de subministrament. 

No s'hi inclou l'administració de sistemes de regatge (030). 
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2 EXTRACCIÓ l TRANSFORMACIÓ DE MINERALS NO ENERGÈTICS l PRO
DUCTES DERIVATS. INDÚSTRIES QUÍMIQUES 

21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics 

211 Extracció i preparació de minerals de ferro 
Extracció i preparació (trituració, mòlta, calcinació, concentració, sintetització, 
pelletització, etc.) del minerals de ferro;, ferro maflgaResífer t sorres ferroginoses. 

No s'hi inclou l'extracció de pirites i pirrotites (234). 

212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics 
Extracció i preparació (trituració, mòlta, concentració, calcinació, etc.) de minerals 
metàl·lics no fèrrics com ara mercuri, plom, zinc, coure, estany, tungstè, titani, magnès, or, 
argent, platí, alumini, atimoni, bismut, cadmi, cobalt, crom, molibdè, niquel, tàntal, vanadi, 
etc. 
No s'hi inclou l'extracció i preparació de minerals radioactius, urani i tori (140). 

22 Producció i primera transformació de metalls 

221 Siderúrgia 
Obtenció de ferro colat ( inclòs el ferro-manganès carburat) i de ferro per altres 
procediments (mòduls, etc.); fabricació d'acers comuns, fins i aliats per a la conversió per 
aire ( Bessemer, Thomas, etc.), conversió per oxígen (L.D., Kaldo, etc.), en forns de solera 
(Martin Siemens), en forns elèctrics o per altres procediments, ferroaliatges, laminatge en 
calent (inclòs el colament continu); laminatge en fred de xapes i recobriments de xapes. 
S'hi inclou les coqueries siderúrgiques que no puguin classificar-se separadament. 

No s'hi inclou les coqueries siderúrgiques que puguin classificar-se separadament (114), 
ni el laminatge en calent de tubs d'acer (222). 

222 Fabricació de tubs d'acer 
Fabricació de tubs d'acer soldat o sense soldar, amb revestiments o sense, l'estiratge de 
tubs d'acer o fabricació de tubs, empiuladures, caixes, juntes, etc. d'acer per a 
conductors elèctrics. 
S'hi inclou també el laminatge en calent de tubs d'acer. 
No s'hi inclou la fabricació de tubs a'llladors, principalment de metalls no fèrrics i revestits 
interiorment amb paper impregnat (341 ). 

223 Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer 
Estiratge en fred de l'acer; laminatge en fred del fleix d'acer, laminatge de perfils per 
conformació o plegament en fred de productes plans d'acer, trefilatge de l'acer, etc. 

No s'hi inclou la fabricació de productes derivats del fil d'acer (316.3). 

224 Producció i primera transformació de metalls no fèrrics 

224.1 Producció i primera transformació de l'alumini 
Obtenció d'alumini de primera fusió (a partir de minerals, deixalles, restes, cendres i 
residus); obtenció d'alumini de segona fusió (per fosa), obtenció d'aliatges d'alumini, com 
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la primera transformació d'alumini i els seus aliatges mitjançant el laminatge, estiratge, 
trefilatge, extrusió, etc. 

224.2 Producció i primera transformació del coure 
Obtenció de coure brut a partir de minerals (bilsters i altres), coure electrolític; coure 
d'afinament tèrmic; coure de segona fusió; aliatges de coure i també la primera 
transformació del coure i els seus aliatges mitjançant laminatge, estiratge, trefilatge, 
extrusió, etc. 

224.9 Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics NCAA 
Obtenció de metalls no fèrrics no classifi~ats en els subgrups anteriors.del grup "Produc
ció i primera transformació de metalls no fèrrics" (224), com ara zinc, plom, estany, 
antimoni, bismut, tungstè, mercuri, or, argent, etc. Abasta l'obtenció per primera i segona 
fusió i també la primera transformació mitjançant laminatge, estiratge, trefilatge, extrusió, 
etc. i els aliatges d'aquests metalls. 
No s'hi inclou la producció i la transformació de metalls radioactius (140). 

23 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes 

231 Extracció de materials de construcció 

231 .1 Extracció de substàncies argiloses 
Extracció d'argiles ceràmiques i refractàries, margues, caolins i altres substàncies 
argiloses; també polvorització, trituració, etc., que es realitza simultàniament amb 
l'extracció. 
No s'hi inclou la polvorització, la trituració, etc. d'aquests materials (agrupació 24), quan no 
es realitza simultàniament amb l'extracció. 

231.2 Extracció de roques i pissarres per a la construcció 
Extracció de pedra, pissarra, marbre, pedra calcària, granits, pòrfirs i basalts; també 
tallament, polvorització, trituració, etc., que es realitza simultàniament amb l'extracció. 
No s'hi inclou el tallament, la polvorització, la trituració, etc., d'aquests materials 
(agrupació 24), quan no es realitza simultàniament amb l'extracció. 

231.3 Extracció de sorres i graves per a la construcció 
Extracció de sorres i graves per a la construcció; i també les unitats dedicades al dragatge 
de còdols i la polvorització, trituració, etc., que es realitza simultàniament amb l'extracció. 
No s'hi inclou la polvorització, la trituració, etc., d'aquests materials, quan no es realitza 
simultàniament amb l'extracció (agrupació 24). 

231.4 Extracció de guix 
Extracció de minerals de guix i la polvorització, la trituració, etc. que es realitza 
simultàniament amb l'extracció (24). 

231.9 Extracció d'altres materials de construcció NCAA 
Extracció ·de materials de construcció no classificats en els subgrups anteriors del grup 
"Extracció de materials de construcció" (231), com ara serpentina, sienita, diabasa, ofita, 
tova, traquita, fonolita, etc.; i també polvorització, trituració, etc., que es realitza 
simultàniament amb l'extracció. 
No s'hi inclou la polvorització, la trituració, etc., d'aquests materials quan no es realitza 
simultàniament amb l'extracció (agrupació 24). 
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232 Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats 

232.1 Extracció de sals potàssiques 
Extracció de sals potàssiques, com ara kainda, silvinita i altres; també trituració, 
polvorització, etc., que es realitza conjuntament amb l'extracció. 

No s'hi inclou la trituració, la polvorització, etc., d'aquests minerals, quan no es realitza per 
mitjà de les mateixes unitats que efectuen l'extracció (agrupació 25). 

232.2 Extracció de fosfats i nitrats 
Extracció de tota mena de fosfats (de calci, alumino-càlcics, cretes fosfatades) i de nitrats; 
també trituració, polvorització, etc., d'aquests minerals, que es.realitza cor;ijuntament amb .. 
l'extracció. 

No s'hi inclou la trituració, la polvorització, etc., d'aquests minerals, quan no es realitza per 
mitjà de les mateixes unitats que efectuen l'extracció (agrupació 25). 

233 Extracció de sal comuna 

233.1 Extracció de sal marina 
Extracció de sal marina, inclosa la mòlta, el garbellament i el refinament, que es realitza 
conjuntament amb l'extracció. 

No s'hi inclou la mòlta, el garbellament i el refinament de sal realitzada per unitats que no 
efectuen l'extracció (423.2). 

233.2 Extracció de sal de font i sal gemma 
Extracció de sal de font i sal gemma; també la mòlta, el garbellament i el refinament, que 
es realitza conjuntament amb l'extracció. 

No s'hi inclou la mòlta, el garbellament i el refinament de sal realitzada per unitats que no 
efectuen l'extracció (423.2). 

234 Extracció de pirites i sofre 
Extracció de sofre natural, minerals de sofre i pirites; també la mòlta, la trituració, la 
polvorització, etc., que es realitza conjuntament amb l'extracció. 

No s'hi inclou la mòlta, la trituració, la polvorització, etc., d'aquests minerals realitzada per 
unitats que no efectuen l'extracció (agrupació 25). 

239 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes 

239.1 Extracció de fluorita 
Extracció de fluorita (espat fluor); i també la mòlta, la trituració, la polvorització, etc., que es 
realitza conjuntament amb l'extracció. 

No s'hi inclou la mòlta, la trituració, la polvorització, etc., de fluorita realitzada per unitats 
que no efectuen l'extracció (agrupació 25). 

239.9 Extracció de torba i d'altres minerals no metàl·lics ni energètics NCAA 
Extracció de torba i de minerals no mètal·lics ni energètics no classificats en el subgrup 
anterior !'Extracció de fluorita" (239.1), com ara minerals de sodi (thenardita, glauberita), de 
bor, de bari (baritina), quars, sílice, sorres silícies no emprades en la construcció, terres de 
trípoli, feldspat, pegmatita dolomia, magnesita, talc, esteatita, sepiolita, asfalt i betums, 
gemmes, granats, grafit, amiant, mica, ocres, arsènic, liti, estronci i altres; també la mòlta, 
la trituració, la polvorització, etc., que es realitza conjuntament amb l'extracció. 

No s'hi inclou la mòlta, la trituració, la polvorització, etc., d'aquests minerals realitzada per 
unitats que no efectuen l'extracció (agrupacions 24 i 25). 
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24 Indústries de productes minerals no metàl·lics 

241 Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat articles 
refractaris) 
Fabricació de productes de terra cuita no refractaris per a la construcció, com ara maons, 
teules i accessoris; rajoles i llosetes per a enrajolat i revestiment, tubs i canonades; 
cornises, frisos, revoltons i altres peces especials per a la construcció. 

No s'hi inclou la fabricació d'articles refractaris (247.1). 

242 Fabricació de ciments, calçs i guixos 

2 42 .1 Fabricació de ciments artificials 
Fabricació de ciments pòrland (corrent, resistent a les aigües selenitoses, siderúrgic, etc.), 
ciment aluminós, ciment putzolànic i altres ciments artificials. 

242.2 Fabricació de ciments naturals 
Fabricació de ciments naturals. 

242.3 Fabricació de calçs i guixos 
Fabricació de calçs vives, hidràuliques i ordinàries, calçs mortes o amarades; guix blanc i 
negre; escaiola, guixos, etc. 

243 Fabricació de materials de construcció de formigó, ciment, guix, escaiola i altres 

243.1 Fabricació de formigons preparats 
Fabricació de formigó fresc o mesclat en fàbrica, inclòs el lliurat directament en les obres 
per mitjà de camions especials provistos d'una mescladora fixa. 

243.2 Fabricació de productes de fibrociment 
Fabricació de productes de fibrociment ( amiantociment). 

243.3 Fabricació d'altres articles derivats del ciment 
Fabricació d'elements per a la construcció i obres públiques en formigons lleugers, 
pesants i pretensats; també d'articles en cel·lulosaciment i toscaciment (forja, blocs, 
canonades, peces prefabricades, bigues, voltes, elements de murs i envans, d'estructura, 
coberta i sostrada, escales, elements per a la xarxa vial, lloseta, revestiment del sòl, etc.). 

243.4 Fabricació d'articles derivats del guix i l'escaiola 
Fabricació d'elements de construcció a base de guix i escaiola, com ara planxes, plafons, 
rajoles, llosetes, motllures i similars. 

244 Indústries de la pedra natural 
Serrat, tallament, poliment, repicatge, etc. de les roques ornamentals fora de la pedrera, 
que poden ser utilitzades en construcció, en monuments decoratius, funeraris i 
escultòrics; s'entén, per aquestes roques, marbrers, granits, basalts, serpentines, 
calcàries, gresos, pissarra, alabastres i qualsevol altre tipus de roca que compleixi la 
finalitat exposada. 

245 Fabricació d'abrasius 
Fabricació de moles, gresos, pedres d'esmolar, esmerils, papers i teles abrasives, pastes 
de polir i altres productes abrasius d'acció mecànica ja siguin naturals, artificials 
aglomerats o fabricats artificialment a partir de diamants naturals o sintètics; també pro
ducció d'abrasius sobre el suport. 
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246 Indústries del vidre 

246.1 Fabricació de vidre pla 
Fabricació de vidre pla estirat i laminat o colat. 

No s'hi inclou la manipulació del vidre pla (246.5). 

246.2 Fabricació de vidre buit 
Fabricació de vidre buit per procediments automàtics, semiautomàtics o manuals i abasta 
la fabricació d'envasos de vidre, de servei de taula i altres objectes domèstics de vidre no 
premsat; fabricació de vidre premsat i altres fabricacions de vidre buit. 

246.3 Fabricació de vidre tècnic 
Fabricació de vidre per a òptica; de rellotgeria; per a bombetes, vàlvules i vàlvules 
electròniques (inclosos els tubs i varetes); vidre de laboratori graduat, d'higiene, de 
farmàcia i per a ús mèdic; vidre resistent al foc; objectes en quars i sílice fosos, tubs, ba
rres, varetes i boles en vidre esmaltat; vidre per a ortopèdia, etc. 

246.4 Fabricació de fibra de vidre 
Fabricació de fibra de vidre (vidre filat i centrifugat) tèxtil i no tèxtil, continua i discontinua, 
inclosa la llana de roca o la llana d'escòries i també articles a base d'aquesta fibra, com 
ara plafons, matalassos, espelmes i pals, teixits i cintes, metxes i fils, etc. 

246.5 Manipulació del vidre 
Manipulació del vidre pla (trempament, poliment, clapat, gravat, tallament, estanyat, 
argentat, etc.), manipulació del vidre buit (tallament, decoració, etc.), manipulació del vidre 
al bufador i altres manipulacions del vidre. 

24 7 Fabricació de productes ceràmics 

247.1 Fabricació d'articles refractaris 
Fabricació d'articles refractaris de tota mena (silicosos, aluminosos, de grafit, de carbó, de 
cromita, de magnesita, de bauxita, dolomítics), com ara maons, blocs, peces, etc. 

247.2 Fabricació de rajoles 
Fabricació de rajoles de tota mena, envernissades i sense envernissar, esmaltades i sense 
esmaltar, etc. 

247.3 Fabricació de vaixelles, articles per a la llar i objectes de decoració de material ceràmic 
Fabricació d'objectes de fang, pisa ordinària, majòlica i fina, porcellana (blanca o 
colorejada), gres i altre material ceràmic, per a vaixelles, articles per a la llar i objectes de 
decoració. 

2 4 7.4 Fabricació d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres 
Fabricació d'aparells higiènics i sanitaris de totes les classes; en gres, pisa i porcellana. 

247.5 Fabricació d'allladors i peces a1llants de material ceràmic per a instal·lacions 
elèctriques 
Fabricació d'aïlladors i peces a'illants de matèries ceràmiques per a línies elèctriques 
exteriors aèries i per a instal·lacions elèctriques. 

247.9 Fabricació d'articles ceràmics NCAA 

64 

Fabricació d'articles ceràmics no classificats en els anteriors subgrups del grup 
"Fabricació de productes ceràmics"(247), com ara terrisseria industrial; porcellana tèrmica 
i de laboratori; atuells i recipients especials; pasteres, barrils càntirs i altres recipients 
similars i material ceràmic per a arquitectura i construcció. 

No s'hi inclou la fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (241 ). 
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249 Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA 
Fabricació de productes minerals no metàl·lics no classificats en els grups anteriors de 
l'agrupació "Indústries de productes minerals no metàl·lics" (24), com ara productes en 
amiant, grafit, mica, asfalt, etc. 
No s'hi inclou la fabricació de productes d'amiantociment (243.2), ni la fabricació d'elec
trodes (346). 

25 Indústries químiques 

251 Fabricació de productes químics bàsics (llevat productes farmacèutics de base) 

251.1 Fabricació de productes químics orgànics d'origen petroquímic 
Obtenció d'hidrocarburs i els seus derivats, inclosos els monòmers, com ara acetilè, 
benzè, etilè, butadiè, nitrobenzè, naftalè, propilè, bromurs i clorurs d'etil, metil i altres; 
també els derivats halogenats, nitrats i nitrosats d'hidrocarburs. 
No s'hi inclou els hidrocarburs produïts per les refineries de petroli (130) o en els camps 
d'extracció de petroli (122). 

251.2 Fabricació d'altres productes químics orgànics 
Obtenció de productes de la carboquímica i altres productes orgànics de síntesi i no de 
síntesi, com ara els àcids orgànics i els seus derivats; alcohols i els seus derivats; aldehids 
i cetones i els seus derivats; compostos nitrogenats (amidols, amines, nitrils) i els seus 
derivats; èters i els seus derivats, fenols i els seus derivats; betums asfàltics oxidats i 
també la destil·lació dels subproductes (quitrà i benzol) de la destil·lació de carbons 
minerals en instal·lacions independents a les coqueries i siderúrgies. 
No s'hi inclou la destil·lació de carbons en coqueries (114), o fàbriques de gas (152), la 
fabricació de colorants i pigments (253.2), ni l'obtenció de carbur de calci (251.3). 

251.3 Fabricació de productes químics inorgànics Olevat de gasos comprimits) 
Obtenció d'àcid sulfúric i productes derivats (anhídrid sulfurós i els seus derivats, sulfat de 
coure, sulfat d'alumini, sulfur de carboni, sulfat de sodi i sulfur de sodi, sofres sublimats, 
refinats i precipitats, etc.); fabricació de gasos industrials (llevat gasos comprimits); 
electroquímica; obtenció de carbur de calci, obtenció de fósfor, calci, arsènic, cianur, 
brom, iode, àcids inorgànics; bases, hidròxids i peròxids; sals i altres productes químics 
inorgànics de base. 
S'hi inclou l'obtenció d'isòtops radioactius (llevat matèries físsils i fèrtils). 
No s'hi inclou l'obtenció de colorants i pigments minerals (253.2), la fabricació de gasos 
comprimits (253.1), ni les fàbriques d'àcid sulfúric, fosfòric i nítric que funcionen 
conjuntament amb fàbriques d'adobs i no puguin classificar-se separadament (252). 

251.4 Fabricació de primeres matèries plàstiques 
Fabricació de matèries plàstiques en estat brut sota forma líquida, en pols o granulada, 
com ara fenoplasts, aminoplasts, poliesters, poliamides, poliuretans, silicones, productes 
de la polimerització· (policlorur de vinil, ·poliacetat ·de·vinil, acrílics, metacrílics, etc.), 
matèries plàstiques a base d'acetat de cel·lulosa i altres matèries plàstiques. 
No s'hi inclou la transformació de matèries plàstiques (484), ni la producció de fibres 
artificials i sintètiques (251.6). 

251.5 Fabricació de cautxús i làtexs sintètics 
Obtenció de cautxús i làtex sintètics, com ara cautxú 
butil, polibutadiè, polibutadieno-estirè, polibutadieno-acrilonitril, policlorubutadiè, làtex de 
cautxú sintètic, làtex de polibutadieno-estirè i altres. 
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251.6 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 
Producció de fibres artificials i sintètiques, continues i discontinues, obtingudes per 
polimerització o condensació de monòmers orgànics o per transformació química de 
polímers orgànics naturals, com ara el raió i altres fibres cel·lulòsiques, fibres acríliques, el 
niló i altres fibres poliamídiques, de poliester, fil de polipropilè, etc. 
No s'hi inclou les operacions de filada, retorciment i teixidura de fibres artificials i 
sintètiques (agrupació 43). 

252 Fabricació de productes químics destinats principalment a l'agricultura 

252.1 Fabricació d'adobs 
Fabricació d'adobs fosfatats, nitrogenats, potàsics i altres (orgànics, compostos i 
complexos). 

S'hi inclou les fàbriques d'àcid sulfúric, fosfòric i nítric que funcionen conjuntament amb 
fàbriques d'adobs i que no puguin classificar-se separadament. 

252.2 Fabricació de plaguicides 
Fabricació de tota mena de plaguicides d'ús agrícola, com ara insecticides agrícoles a 
base de productes orgànics i inorgànics; formulacions per a l'espolsada i polvorització 
(clorats, fosforats, carbamats); formulacions en granulat, fumigants; acaricides; 
nematicides; fungicides i desinfectants de llavors; herbicides; mol·lusquicides, etc. i també 
productes químics de tota mena utilitzats en la ramaderia. 
S'hi inclou la fabricació d'insecticides domèstics de tota mena. 
No s'hi inclou la fabricació d'especialitats veterinàries (254.2). 

253 Fabricació de productes químics destinats principalment a la indústria 

253.1 Fabricació de gasos comprimits 
Fabricació de gasos comprimits, com ara aire líquid, anhídrid carbònic, anhídrid carbònic 
solidificat (gel sec), argó, hidrogen, nitrogen, oxigen, acetilè dissolt, gasos rars, etc. 

253.2 Fabricació de colorants i pigments 
Obtenció de colorants i pigments d'origen mineral, d'origen orgànic i sintètic, com ara 
cerussa , blau de Prússia, d'ultramar, litopó, mini, de nous, ocres, biòxid de titani, òxids ro
jos de ferro (naturals i sintètics), òxids de zinc i de plom, colorants d'anilina, purpurines, 
etc. 

253.3 Fabricació de pintures, vernissos i laques 
Fabricació de pintures a l'aigua; colors en pasta; colors per a dibuix i pintura artística; 
pintures, vernissos i laques a base de derivats cel·lulòsics, a base de resines naturals, 
artificials i sintètiques, o a base de derivats del cautxú, asfalts i olis. 
S'hi inclou la fabricació de productes connexos amb pintures, vernissos i laques, com ara 
massilles d'oli, secatius, llevapintures, diluents i altres. 
No s'hi inclou la fabricació de diluents derivats del petroli (130). 

253.4 Fabricació deiintes d'impremta 
Fabricació de tintes per a arts gràfiques, tintes d'helio-edició, tintes tipus offset i altres tin
tes d'impremta. 

No s'hi inclou la fabricació de tintes que no són d'impremta (255.9). 

253.5 Tractament d'olis i greixos per a usos industrials 
Desdoblament d'olis i greixos per a l'obtenció de glicerina, estearina, lanolina, oleïna, 
àcids grassos i productes de base per a la fabricació de detergents i també la 
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transformació química de greixos industrials (obtenció de sulfonats, estearats, alcohols 
grassos i derivats, etc.). 

253.6 Fabricació d'olis essencials i de substàncies aromàtiques, naturals i sintètiques 
Fabricació d'essències, olis essencials i primeres matèries aromàtiques naturals; la 
destil·lació d'essències i aromes; obtenció de primeres matèries aromàtiques per a la in
dústria alimentària i fabricació de composicions a base de pertums naturals o sintètics 
destinats a la pertumeria i a la indústria alimentària. 

253. 7 Fabricació de coles i gelatines i de productes auxiliars per a la indústria tèxtil, del cuir i 
del cautxú 
Fabricació de coles i gelatines a base de resines naturals, cel·lulòsiques, d'origen animal, 
de caseïna, a base d'elastòmers, de plastòmers, etc.; màstics i altres adhesius i aprests; 
adobadors vegetals i sintètics i altres productes químics auxiliars de l'adobament; 
extractes d'algues i extractes d'altres matèries vegetals i animals; preparats lubrificants 
per als tèxtils i cuirs, etc. 

253.8 Fabricació d'explosius 
Fabricació d'explosius i pólvores de tota mena, com ara trinitrotoluè, dinamites, 
nitrocel·lulosa, nitroglicerina, trilita, tetralita, càpsules fulminants, detonadors, metxes i 
cordons detonants i tota mena de pólvores. 
S'hi inclou la fabricació de municions bèl·liques, granades, mines i artificis. 
No s'hi inclou la fabricació de municions per a armes lleugeres (316.8). 

253.9 Fabricació d'altres productes químics d'ús industrial NCM 
Fabricació de productes químics d'ús industrial no classificats en els subgrups anteriors 
del grup "Fabricació de productes químics detinats principalment a la indústria" (253), 
com ara fabricació de carbons actius i artificials; negre de fum, de carbó, d'acetilè, etc.; 
terres activades i altres minerals activats (bentonita, terres decolorants, etc.); productes 
químics per al tractament de metalls, olis i aigua i d'ús mecànic (lubrificants vegetals i mix
tos, líquids per a transmissions hidràuliques i anticongelants, additius per a carburants i 
lubrificants, decapants, desincrustants, depuradores d'aigua, etc.); abrasius químics; 
productes resinosos naturals i els seus derivats, etc. 

254 Fabricació de productes farmacèutics 

254.1 Fabricació de productes farmacèutics de base 
Elaboració d'alcaloides, antibiòtics, derivats salicílics, pirazoles barbitúrics, sulfamides, 
vitamines, hormones, extractes vegetals medicinals, preparats a base de glàndules i altres 
per a usos opoteràpics, sèrums i vacunes i altres productes farmacèutics de base. 

254.2 Fabricació d'especialitats i altres productes farmacèutics 
Elaboració d'especialitats farmacèutiques per a ús de la medicina humana i especialitats 
farmacèutiques per a ús de la medicina veterinària i correctors de pinsos; i també 
fabricació d'altres productes farmacèutics (apòsits, gases esterilitzades, catgut, 
esparadrap,. reactius per a anàlisi, preparats galènics, etc.). 

255 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final 

255.1 Fabricació de sabons comuns, detergents i lleixius 
Fabricació de sabó comú i industrial, detergents i lleixius. 
No s'hi inclou la fabricació de sabons de tocador, bany i afaitat (255.2). 
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255.2 Fabricació de sabons de tocador i altres productes de perfumeria i cosmètica 
Fabricació d'articles per a la neteja personal (sabons de tocador, bany i afaitat, sals de 
bany, desodorants, etc.); colònies, locions i perfums; productes de bellesa per a la cura i 
conservació de la pell; productes per a la higiene bucal; productes per a la cura i 
conservació del cabell i altres productes de perfumeria i cosmètica. 

No s'hi inclou la fabricació de raspalls (467), ni la de pintes (482.2 i 495.0). 

255.3 Fabricació de derivats de ceres i parafines 
Preparació de ceres i parafines per a la conservació i cura de la llar (encaústics per a terres 
i mobles, llustres per a metals, etc.); productes derivats de ceres i parafines per a 
conservació i neteja de vehiCles; fabricaèió d'espelmes, bugies i artides anàlegs i d'altres 
productes derivats de ceres i parafines. 

255.4 Fabricació de material fotogràfic sensible 
Fabricació de pel·lícules, plaques i papers per a ús fotogràfics i cinematogràfic; papers per 
a reproducció de plànols (heliogràfics, etc.), fabricació de preparats químics per a 
laboratori fotogràfic (enfocadors, reveladors, fixadors, rebaixadors i fabricació d'altre ma
terial fotogràfic sensible. 

255.5 Fabricació d'articles pirotècnics i llumins 
Fabricació d'articles de pirotècnia com ara torxes, articles fosfòrics, de senyals i 
salvament, coets, traques, trons i focs d'artifici; també fabricació de llumins. 

255.9 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final NCAA 
Fabricació de productes químics principalment destinats al consum final, no classificats 
en els subgrups anteriors del grup "Fabricació d'altres productes químics destinats 
principalment al consum final" (255), com ara productes químics d'oficina i escriptori (tin
tes, clixés, paper carbó, etc.); productes de neteja (netejavidres, netejametalls, 
llevataques, purificadors d'ambient, etc.) i altres. 
No s'hi inclou la fabricació de plaguicides (252.2), la fabricació de tintes d'impremta 
(253.4), ni la de productes de neteja derivats de ceres i parafines (255.3). 
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3 INDÚSTRIES TRANSFORMADORES DELS METALLS. MECÀNICA DE 
PRECISIÓ 

31 Fabricació de productes metàl·lics Olevat de màquines i material de transport) 

311 Foneries 

311 .1 Fosa de peces de ferro i acer 
Producció en sèrie o per encàrrec de peces en fosa de ferro o d'acer .. 

311.2 Fosa de peces de metalls no fèrrics i els seus aliatges 
Fosa de peces de metall no fèrric i els seu aliatges: com ara productes de la fosa del 
coure, dels seus aliatges i d'altres aliatges diversos inclosos els lleugers i ultralleugers i 
també la producció d'articles en metalls no fèrrics i els seus aliatges, obtinguts per 
procediments de fosa a pressió. 

312 Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge 
Forja, estampació, tallament, encunyació, repussatge i embotició de metalls fèrrics, no 
fèrrics i aliatges. 

313 Tractament i recobriment dels metalls 
Recobriment o revestiment industrial dels metalls, el seu tractament tèrmic i també la 
decoració i protecció decorativa d'aquests. Abasta el recobriment per elctrolisi, oxidació 
anòdica, fosfatació, revestiment per immersió, amb pintures metàl·liques, esmaltadura, 
lacatge, poliment, etc. 

314 Fabricació de productes metàl·lics estructurals 

314.1 Tancaments metàl·lics (portes, finestres, etc.) 
Fabricació d'articles de tancaments metàl·lics, com ara portes, finestres, marcs per a por
tes i finestres, bastidors, marquesines, reixes, reixats, murs, envans, plafons, cornises, 
claraboies, elements per a calefacció, ventilació, aire condicionat, desguàs, etc., i també la 
instal·lació associada que no pugui classificar-se separadament. 

314.2 Fabricació d'estructures metàl·liques 
Fabricació d'estructures metàl·liques, com ara carcasses d'edificis, hangars prefabricats, 
elements de ponts, passarel·les, pilars, balustrades, elements estructurals metàl·lics, ma
terial fix per a vies fèrries, desembarcaders, molls fixos, etc., i també la instal·lació 
associada que no pugui classificar-se separadament. 
No s'hi inclou la instal·lació d'aquests elements quan pugui classificar-se separadament 
de la seva construcció (504). 

315 Construcció de grans dipòsits i caldereria gro$Sa 
Construcció de grans dipòsits per a líquids o gasos, canonades de grans dimensions, 
seccions de calderes, calderes de vapor (multitubulars i altres), xemeneies, tancs 
metàl·lics, i també la instal·lació associada que no pugui classificar-se separadament. 

316 Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric) 

316.1 Fabricació d'eines manuals i agrícoles 
Fabricació d'eines manuals agrícoles, hortícoles i forestals (pales, falçs, dalles, aixades, 
serres, etc.); eines manuals d'ús domèstic i industrial (martells, tenalles, claus angleses, 
etc.); eines manuals per a treballar la fusta i els metalls (serres, fulles de serra, llimes, 
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enformadors, fileres, martells, burins, etc.) ganiveteria industrial; material per a ferreries 
(encluses, forges, etc.) eines manuals per a construcció, mineria, xapisteria, etc. 

316.2 Fabricació d'articles de ferreteria i serralleria 
Fabricació de gavineteria no industrial; fulles, navalles i màquines d'afaitar i tallar el cabell 
no elèctriques; articles de serralleria; articles de fontaneria (llevat vàlvules i aixetes), de 
lampisteria, llauneria (llevat envasos); articles de fumisteria, de ferreria (ferramentes de tota 
mena) i altres articles de ferreteria. 

No s'hi inclou la fabricació de gavineteria industrial (316.1), la de vàlvules i aixetes (316.9), 
la de recipients i envasos metàl·lics (316. 7), ni la de cargols, claus i articles derivats del 
filferro (316.3). 

316.3 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro 
Fabricació de cargols, perns; femelles, volanderes, reblons, manyeria, etc. i també 
fabricació de molles, ressorts, ballestes i cadenes, filferro a partir de rodons comprats, 
electrodes per a soldadura d'arc, clavaó, teles i malles metàl·liques, filferro espinós, cables 
(llevat fils i cables elèctrics), agulles, agulles de cap i altres articles metàl·lics derivats del 
filferro. 

No s'hi inclou la fabricació de cadenes de transmissió (326.1). 

316.4 Fabricació d'articles metàl·lics de parament 
Fabricació de coberts (llevat de metalls preciosos o de metalls comuns xapats); bateries 
de cuina, galledes, aigüeres, banyeres, etc., metàl·lics i estris domèstics diversos sense 
condicionament elèctric, molinets, neveres, planxes, etc.). 
No s'hi inclou la fabricació de coberts de metalls preciosos o xapats (491.1), ni la d'estris 
domèstics amb condicionament elèctric (345). 

316.5 Fabricació de cuines, escalfadors i aparells domèstics de calefacció, no elèctrics 
Fabricació de cuines, escalfadors, estufes, brasers, radiadors i aparells domèstics de 
calefacció de tota mena, sense condicionament elèctric. 

No s'hi inclou la fabricació de cuines i aparells de calefacció elèctrics (345). 

316.6 Fabricació de mobiliari metàl·lic 
Fabricació de llits metàl·lics, somiers, matalassos de molles, altres mobles metàl·lics d'ús 
domèstic; d'oficina; per a terrasses i jardins; per a ús sanitari i d'hospitals; fabricació de 
caixes fortes; accessoris per a restaurants, tendes, salons de perruqueria (butaques 
metàl·liques, mostradors, vitrines, etc.); cabines telefòniques, etc., i també fabricació de 
peces i accessoris. 

316. 7 Fabricació de recipients i envasos metàl·lics 
Fabricació de contenidors, envasos de xapa d'acer, de llauna, d'alumini, de recipients 
especials per a líquids i gasos a pressió i d'altres recipients metàl·lics. 

316.8 Fabricació d'armes lleugeres i les seves municions 
Fabricació d'armes lleugeres, de caça, per a esports en general, pneumobalístiques, ar
mes blanques, etc., també la dels seus projectils i municions i la fabricació d'equips, pe
ces i accessoris per a aquestes. 

No s'hi inclou la fabricació d'armes de guerra (329.9). 

316.9 Fabricació d'altres articles acabats en metalls NCAA 

70 

Fabricació d'articles acabats en metalls no classificats en els subgrups anteriors del grup 
"Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)" (316), com ara 
valvuleria i aixetes; aparells metàl·lics d'enllumenat, senyalització i publicitat quan la part 
elèctrica és accessòria (làmpades, llanternes, rètols publicitaris, plaques de senyalització, 
etc.); tipus d'impremta i altres articles metàl·lics no classificats anteriorment (objectes de 
guarniment en metalls, grapadores portàtils, campanetes, etc.). 
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No s'hi inclou la fabricació de fils i cables elèctrics (341 ). 

319 Tallers mecànics independents 

319.1 Mecànica general 
Aplicació de diversos procediments de transformació de metalls mitjançant màquines
eines, executats per encàrrec o segons plànols aportats per empreses de construcció de 
maquinària i material mecànic. 

319.9 Altres tallers mecànics NCAA 
Reparació especialitzada de material agrícola, com ara tallers de soldadura, ferradors, 
forjadors, etc., i tots aquells tallers Independents no classificats en· èls !;j'rups añteíiors· de· 
l'agrupació "Fabricació de productes metàl·lics (llevat màquines i material de transport)" 
(31). 

32 Construcció de maquinària i equips mecànics 

321 Construcció de màquines i tractors agrícoles 

321 .1 Construcció de màquines agrícoles 
Construcció de maquinària de conreu, sembra, adob i recol·lecció; per al tractament de 
plagues; per a l'emmagatzemament i conservació de collites, maquinària i equips 
forestals; de jardineria; màquines i aparells de munyir, maquinària per a almàssera ; 
aparells i accessoris especials per a explotacions ramaderes; per a avicultura, apicultura, 
piscicultura, cunicultura, etc. i també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta 
maquinària i la seva reparació. 
No s'hi inclou la fabricació d'eines agrícoles manuals (316.1), ni la construcció de tractors 
agrícoles (321.2) 

321.2 Construcció de tractors agrícoles 
Construcció de motocultores, de tractors agrícoles provens de rodes i de tractors provê1'ts 
d'erugues, també la seva reparació. 

No s'hi inclou la construcció de tractors de carretera (361). 

322 Construcció de màquines per a treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips 
i recanvis per a màquines 

322 .1 Construcció de màquines per a treballar els metalls 
Construcció de maquinària per a treballar, en fred i calent, els metalls; com ara maquinària 
per a laminatge i trefilada, per a forja, per a extrusió, aparells de soldadura no elèctrics; 
màquines-eines per a arrencada de llimadures, per a deformació i altra maquinària similar; 
també la seva reparació. 

No s'hi inclou la fabricació d'eines manuals per al treball dels metalls (316.1), ni la 
d'aparells de soldadura elèctrica i galvanosplàstia (342). 

322.2 Construcció de màquines per a treballar la fusta i el suro 
Construcció de maquinària per a serradors (descorticadores, de treure nusos, 
desenrotlladores, serres); per al treball general de la fusta (allisadores, perfiladores, 
arrodonidores, escatadores, premsadores); per a l'elaboració de xapa i contraxapa; per a 
l'aglomeració de fibres, llimadures i serradures; per a l'enduriment i la impregnació; per a la 
indústria del moble; per a boteria; per a l'acabament d'embalatges i d'altres articles de fus
ta (sabates de fusta i formes, cistelleria i similars, parquet, etc.), i també per a la indústria 
del suro, vímet, etc., i la fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i 
la seva reparació. 

No s'hi inclou la fabricació d'eines manuals per treballar la fusta i el suro (316.1). 
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322.3 Fabricació d'estris, equips, peces i accessoris per a màquines-eines 
Fabricació de tota mena d'útils, equips, peces i accessoris per a màquines-eines, com ara 
broques, mandrins, freses, trepans, calibradors, etc. 

323 Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit 

323.1 Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris 
Construcció de maquinària per a la preparació de fibres tèxtils, per a la fabricació de filats, 
per a la fabricació de teixits, per a la fabricació de gèneres de punt, per al blanqueig, 
tenyiment, estampació i acabament de tèxtils i altra maquinària; també fabricació 
d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i ia sevareparació. 
No s'hi inclou la fabricació de màquines de cosir (323.3). 

323.2 Construcció de màquines per a les indústries del cuir i del calçat 
Construcció de màquines per a la preparació, adobament i elaboració de pells i cuirs 
(descamadores, nocs de maces o cilindres, raspadores, talladores, màquines de setinar i 
granejar) i maquinària per a la fabricació i reparació del calçat i altres articles de cuir i 
d'imitació de cuir; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària 
i la seva reparació. 
No s'hi inclou la fabricació d'eines manuals per a la indústria del cuir i calçat (316.1 ). 

323.3 Construcció de màquines de cosir 
Fabricació de màquines de cosir i brodar d'ús domèstic i industrial; també la d'equips, pe
ces i accessoris per a aquestes. 
No s'hi inclou la reparació de màquines de cosir i brodar en tallers especialitzats i 
independents (679). 

324 Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del 
plàstic i del cautxú 

324.1 Construcció de màquines per a les indústries alimentàries, de begudes i del tabac 
Construcció de màquines i aparells per a les industries càrnies, làcties, de conserves, 
oleícoles i de greixos, molineria, forneria, sucreria, del cacau i xocolata, destil·lació 
d'alcohol, vinícola, cervesera, fabricació i envasament de begudes, del tabac, etc., i també 
fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 

324.2 Construcció de màquines per a la indústria química 
Construcció de màquines i aparells per a la indústria química i refineries de petroli 
(classificadores, separadores, mescladores, reactores, etc.), i també la fabricació 
d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 

324.3 Construcció de màquines per a les indústries de transformació del cautxú i de 
matèries plàstiques 
Construcció de màquines i aparells per a la indústria de transformació del plàstic 
(maquinària d'extrusió, injecció, emmotllament, etc.) i per a la indústria de transformació 
del cautxú (maquinària d'elaboració, recautxutat; etc.); també fabricació d'equips, peces i 
accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 

325 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, 
siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació 

325.1 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques 
Construcció de maquinària i equips per a les mines i pedreres (maquinària per a sondatge, 
arrencada i extracció; per a prospecció i extracció petroliera, per a rentatge i preparació de 
minerals; equips de seguretat i salvament, etc.) i de maquinària i equips per a la construc-
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ció i obres públiques (excavadores, piconadores, maquinària per a compactació i per a 
construcció i conservació de carreteres, formigoneres, esplanadores, etc.); també 
fabricació de peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 

325.2 Construcció de màquines i equips per a les indústries de productes minerals no 
metàl·lics 
Construcció de maquinària i equips per a les indústries del vidre, ceràmica, de la pedra na
tural, del ciment, calçs i guixos i altres indústries de productes minerals no metàl·lics 
(maquinària per a trituratge, garbellament, rentatge, polvorització, mesclatge, mòlta, etc.); 
també fabricació de peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 

' ... ~ 
325.3 Construcció de màquines i equips per a la siderúrgia i la fosa 

Construcció de maquinària i equips per a la siderúrgia i la fosa, com ara convertidors, 
calderons de colament, lingoteres, maquinària de colament, trens de laminatge i 
maquinària i material de fosa; també fabricació de peces i accessoris per a aquesta 
maquinària i la seva reparació. 

325.4 Construcció de maquinària d'elevació i manipulació 
Construcció de maquinària per aixecar, hissar i traslladar persones o materials dins 
d'edificis, mines, establiments, estacions, ports, aeroports, etc., com ara construcció 
d'ascensors, muntacàrregues i escales mecàniques; vagonetes i tractors industrials; grues 
rodants grues pont i monocarril; transportadores mecàniques (de cinta, rodet, cadenes, 
etc.); màquines apiladores, basculadores de vagons, etc.; també fabricació d'equips, pe
ces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 
No s'hi inclou la construcció de telefèrics, funiculars i altre tipus de tracció i remolc a base 
de cables, com ara la fabricació de càbries, argues, gats hidràulics i pneumàtics, etc. 

326 Fabricació d'òrgans de transmissió 

326.1 Fabricació d'engranatges, cadenes i altres òrgans de transmissió 
Fabricació d'aparells per a canvis de velocitat i accionament a velocitat regulable, caixes 
de velocitats, acoblaments hidràulics de velocitat regulable; reductores i multiplicadores 
de velocitat; embragatges; engranatges i trens d'engranatge; transmissions per cadena i 
per roda caterina Oncloses les cadenes per a bicicletes); juntes d'articulació, fins i tot les de 
tipus hidràulic flexible i tipus universal i accessoris de transmissió, com ara arbres de 
transmissió, volants, politges, etc.; també fabricació de peces i accessoris per a aquesta 
maquinària i la seva reparació. 

No s'hi inclou la fabricació d'òrgans de transmissió per a vehicles automòbils (363) i 
motocicletes (383). 

326.2 Fabricació de rodaments 
Fabricació de rodaments i coixinets llisos, de boles, de rodets, d'agulles, etc. i la de les 
seves peces i accessoris. 

329 Construcció d'altres màquines i equips mecànics 

329.1 Construcció de màquines per a les indústries del paper, cartó i arts gràfiques 
Construcció de màquines per produir pasta paperera, paper i cartó (trossejadores, 
desfibradores, trituradores, espessidores, molins per a pasta, màquines de tipus 
Foudrinier i de tipus cilíndric per a fabricar cartó i pre-bobinadores, màquines 
d'emblanquinament, impregnació, setinatge, ratllament i arrissament del paper); màquines 
per a l'elaboració d'articles de paper (màquines per elaborar bosses, sobres, paper i cartó 
ondulat, caixes i altres envasos de cartó, per emmotllar articles de paper, per a tallar i per
forar el paper, etc.) i màquinària i equips d'impremta i enquadernació (linotípia, esterotípia, 
minerves, premses rotatives, màquines litogràfiques offset, plegadores, engomadores, 
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engrapadores, premsadores de llibres, cosidores, etc.); també fabricació d'equips, peces i 
accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 

329.2 Construcció de màquines de rentatge i neteja en sec 
Construcció de maquines per a bugaderia, planxament, rentatge, assecatge i rentatge en 
sec; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva 
reparació. 
No s'hi inclou la fabricació de rentadores, assecadores, etc. d'ús domèstic (345). 

329.3 Construcció de motors i turbines Olevat dels destinats al transport) 
Construcció de motors i turbines hidràlJlics; màquine~ de~ vapor; tu~bines de vappr i de 
gas; motors diesels i semidiesels; motors d'aire o gas comprimit, etc.; també fabricació 
d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 
No s'hi inclou la fabricació de generadors elèctrics de força motriu (342), ni la construcció 
de turbines o motors especials per a un determinat tipus de material de transport 
(agrupacions 36, 37 i 38). 

329.4 Construcció de maquinària per a la manipulació de fluids 
Construcció de transmissions hidràuliques i pneumàtiques (acumuladors per a circuits 
oleohidràulics, multiplicadors de pressió, limitadors o reductors de pressió i de caba, 
elevadores de líquids, etc.), compressors d'aire, gasos i màquines especials per a gasos, 
bombes per a líquids i de buit, eines pneumàtiques; també fabricació d'equips, peces i 
accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació. 

329.9 Construcció d'altres màquines i equips mecànics NCM 
Construcció de màquines i equips mecànics no classificats en els subgrups anteriors del 
grup "Construcció d'altres màquines i equips mecànics" (329), com ara construcció 
d'aparells frigorífics no domèstics; maquinària per condicionament d'aire, refrigeració i 
ventilació; aparells per pesar (llevat balances de precisió): centrifugadores i equip filtrant 
industrial (llevat per a la indústria alimentària i de begudes); forns industrials no elèctrics; 
maquinària de condicionament i embalatge (llevat per a la indústria alimentària i de 
begudes); equips per a l'atomització de líquids o pols; aparells automàtics de venda i 
distribució; màquines escurabutxaques; equips de rentatge i greixatge per a estacions de 
servei d'automòbils; material per a la lluita contra incendis; construcció d'armament de 
guerra; maquinària per a rellotgeria, maquinària per a la prestació de serveis d'hoteleria; 
també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva 
reparació. 
No s'hi inclou la fabricació d'electrodomèstics (345); de balances de precisió (391), de 
centrifugadores i maquinària de condicionament i embalatge per a indústries alimentàries, 
de begudes i del tabac (324.1) ni la fabricació d'armes lleugeres (316.8). 

33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació) 

330 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació) 
Construcció de màquines d'escriure,. estenotípia i similars; calculadores, sumadores, 
màquines comptables, caixes registradores i similars; copiadores i reproductores de 
documents (llevat fotocopiadores); perforadores, verificadores i classificadores de fitxes, 
equips per al procés electrònic de dades, inclosa la seva instal·lació; també fabricació 
d'equips, peces i accessoris per a aquestes màquines i la seva reparació. 
No s'hi inclou la construcció de fotocopiadores (393), ni la reparació de màquines 
d'escriure i similars en tallers especialitzats i independents (679). 
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34 Construcció de maquinària i material elèctric 

341 Fabricació de fils i cables elèctrics 
Fabricació de fils i cables elèctrics (conductors amb fundes de material arnant, esmaltats, 
amb blindatge o protecció especial, cables submarins i subterranis, fils per a bobinatge, 
cables especials per a electrònica i alta freqüència, etc.) i de fils i cables telefònics i 
telegràfics (coaxials i altres). 

342 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament 
Fabricació de micromotors, motors univer~als, mor.iof,?s.e i .a.l~rE:l~ motors .Ellèçtrics; 
generadors, convertidors, grups electrògens; transformadors, rectificadors de corrent; 
imants permanents i dispositius electromagnètics; condensadors, commutadors, 
dispositius protectors; equips elèctrics per a vehicles de tracció i transport; quadres de 
distribució, comandament, senyalització i protecció de màquines, vies de comunicació i 
instal·lacions en general (llevat els electrònics); dinamos, magnets, bugies, bobines 
d'encesa; accessoris elèctrics per a automòbils; forns industrials elèctrics, vehicles 
industrials elèctrics, eines elèctriques, aparells de soldadura elèctrica, material de 
galvanoplàstia, etc.; també fabricació de peces i accessoris per a aquest material i la seva 
reparació. 
No s'hi inclou la fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i 
programació (353), ni la de transformadors de mesura (344). 

343 Fabricació de piles i acumuladors 
Fabricació de piles i bateries de tot tipus, seques o humides i també la d'acumuladors de 
plom, alcalins i altres. 

344 Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics 
Fabricació de comptadors d'energia elèctrica, transformadors de mesura i altres 
instruments i aparells elèctrics de mesura (pressió, temperatura, nivells, etc.), control, veri
ficació, regulació o anàlisi; i també la seva reparació. 
No s'hi inclou la fabricació de quadres de distribució, comandament, senyalització, 
protecció i programació de màquines, vies de comunicació i instal·lacions en general, 
elèctrics (342) o electrònics (353), ni la d'aparells, equips electromèdics i instruments i 
aparells electrònics d'ús professional i científic (352). 

345 Fabricació d'aparells electrodomèstics 
Fabricació d'aparells elèctrics d'ús domèstic, com ara cuines, forns, batedores, molinets, 
graelles, cafeteres, expremedores, obrellaunes i altres aparells auxiliars de cuina; 
aspiradores, escombradores i enceradores; frigorífics, planxes, afaitadores, assecadores, 
ventiladors; trituradores de deixalles; rentadores i rentavaixelles; escalfadors i estufes 
elèctriques, mantes elèctriques, etc.; també fabricació de peces i accessoris per a aquests 
aparells. 

346 Fabricació de llums i material d'enllumenat 
Fabricació de bombetes, tubs, projectors, fars i làmpades d'incandescència, de 
fluorescència, d'arc, de gas neó, de vapor de mercuri i de sodi, de flash, de llum 
ultraviolada i infraroja; fabricació d'electrodes i altres productes de carbó i grafit per a usos 
elèctrics; i també fabricació d'altre material d'enllumenat i accessoris (tubs a'illants per a 
conducció de cables i fils elèctrics, borns, dispositius de connexió, endolls, etc.). 
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347 Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció) 
Muntatge i treball d'instal·lació tècnica elèctrica. 
No s'hi inclou la instal·lació elèctrica de la construcció (504). 

35 Fabricació de material electrònic Olevat d'ordinadors) 

351 Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació 

351 .1 Fabricació d'aparells i equips telefònics i telegràfics 
Construcció de .centrals telefòniques J.telegràfiques,. aparells. de.;transmissió,; recepció i 
terminals telefònics i telegràfic (inclòs el tèlex),· teleimpressores, ·receptors tipogràfics, 
transmissors telegràfics d'imatges i altre material auxiliar, peces i accessoris telefònics i 
telegràfics; també la seva reparació. 

351.2 Fabricació d'aparells i equips de radiocomunicació, radiodifusió i televisió 
Construcció d'aparells i equips de radiocomunicació, radioguia, radiolocalització i 
radiosondatge, equips emissors i transmissors de radiodifusió i televisió i altres equips i 
aparells per a comunicacions sense fil; també fabricació de peces i accessoris per a 
aquests aparells i la seva reparació. 
No s'hi inclou la fabricació de receptors de ràdio i televisió i aparells de registre i reproduc
ció de so i imatge (355.1). 

352 Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic 
Construcció d'equip elèctric i electrònic per al diagnòstic, aparells i equips per a 
tractament de malalties, per reemplaçar funcions vitals, etc., aparells i instruments 
electrònics d'ús professional i científic; també fabricació de peces i accessoris per a 
aquests aparells i la seva reparació. 
No s'hi inclou la construcció d'aparells i equips de radioastronomia (351.2). 

353 Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació 
Construcció d'aparells i equips electrònics de senyalització, enclavament i programació 
per a navegació, vies fèrries, vies urbanes, carreteres, aeroports i rutes aèries; equips 
electrònics per a comandament i govern automàtic d'instal·lacions industrials, etc.; també 
fabricació de peces i accessoris per a aquests aparells i la seva reparació. 
No s'hi inclou la construcció d'equips elèctrics de senyalització, control i programació 
(342). 

354 Fabricació de components electrònics i circuits integrats 
Fabricació (independent de la construcció d'aparells i equips) de vàlvules electròniques 
(d'emissió, oscil·ladors, etc.), tubs de raigs catòdics, de raig X i altres tubs electrònics i 
semiconductors, circuits integrats i altres components electrònics per a tota mena 
d'aparells i equips. 

355 Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i reproducció de so i imatge. 
Enregistrament de discs i cintes magnètiques 

355.1 Fabricació de receptors de ràdio i televisió, i d'aparells d'enregistrament i reproducció 
de so i imatge 
Fabricació de receptors de ràdio i televisió, tocadiscs, magnetòfons, micròfons, altaveus, 
etc.; i també la d'equips, peces i accessoris per a aquests aparells. 
No s'hi inclou la construcció d'equips emissors i transmissors de radiodifusió i televisió 
(351.2), ni la reparació d'articles per a la llar (671). 
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355.2 Enregistrament de discs i cintes magnètiques 
Enregistrament i reproducció de discs i cintes magnètiques. 

36 Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi 

361 Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors 
Construcció de motors per a vehicles automòbils i en la construcció d'automòbils de 
turisme, camions, tractocamions, furgons, autocars, autobusos, trolebusos, vehicles 
lleugers tot terreny, vehicles automòbils per a finalitats militars, ambulàncies, cotxes fúne
bres, de bombers, cotxes patrulla, cotxes de competicló,"etc. , .,, ' 

No s'hi inclou la construcció de tractors agrícoles (321.2), tractors industrials (325.4), 
vehicles industrials elèctrics (342), carros de combat (329.9), ni la reparació de vehicles 
automòbils (672). 

362 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets 
Construcció de carrosseries per a turismes, autobusos, camions i altres vehicles 
automòbils; construcció de remolcs per a habitatges i per a l'acampada, per al transport 
de càrregues especials i per a altres usos, remolcs comercials; també construcció de 
caixes obertes per a camions i la de bolquets. 

363 Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils 
Fabricació de transmissions, caixes de velocitats, embragatges, radiadors, climatitzadors, 
mecanismes de direcció, sistemes de suspensió, ponts del darrere complets, filtres, 
bombes i sistemes d'injecció, sistemes d'escapament, silenciadors, rodes, frens, suports 
de motor i carrosseria, dipòsits de carburant i altres equips, accessoris i peces de recanvi 
per a vehicles automòbils. 

No s'hi inclou la fabricació de pneumàtics (481.1), de vidres per a automòbils (246) 
d'equips elèctrics per a automòbils (342), ni la reparació de vehicles automòbils (672). 

37 Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells 

371 Construcció naval 
Construcció de transatlàntics, vaixells mercants, de guerra, pesquers, paquebots, vaixells 
cisterna, vaixells frigorífic, remolcadors, vaixells oceanogràfics, vaixells de vela, vaixell 
llanterna, vaixells bomba, vaixells dragadors, embarcacions esportives i d'esplai, etc.; i 
també la construcció de motors i turbines de tota mena per a embarcacions i d'altres 
equips, maquinària i accessoris específics per a embarcacions. Abasta les embarcacions 
amb buc d'acer, fusta, alumini i altres materials. 
S'hi inclou la construcció d'artefactes flotants, com ara boies, dipòsits flotants, dics 
flotants, rais de qualsevol tipus, etc. 
No s'hi inclou la construcció d'embarcacions de plàstic (482.2) i cautxú (481.9) realitzada 
fora de les drassanes, la fabricació d'equips elèctric per a embarcacions (342), la cons
trucció de torres flotants per a prospecció i extracció de petroli (325.1), ni la fabricació 
d'instruments de mesurament i control per a la navegació (391). 

372 Reparació i manteniment de vaixells 
Reparació i manteniment d'embarcacions de tota mena i també el desballestament 
d'aquestes. 
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38 Construcció d'altres materials de transport 

381 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari 
Construcció de locomotores de tots els tipus (elèctriques, diesel, de turbina i altres); grups 
motors per a locomotores; automotors, tramvies i unitats de tren, vagons motor i remolcs 
per a ferrocarrils urbans subterranis i elevats de servei ràpid, maquinària per circular sobre 
carril per a la construcció, conservació i inspecció de vies fèrries, vagons de mercaderies 
de tot tipus i vagons per a viatgers; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a tot 
el material anterior i la seva reparació i manteniment. 
No s'hi inclou la fabricació d'equips elèctrics (342) i electrònics-(353}.per ª'locomotores, 
unitats de tren, trens automotors, cotxes de viatgers i vagons de mercaderies;· la fabricació 
d'equips elèctrics (342) i electrònics (353) de senyalització i protecció ferroviaria, ni la 
construcció de material fix per a vies fèrries (314.2). 

382 Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus 
Construcció d'avions i avionetes, helicòpters i autogirs de tota mena i per a tot ús (particu
lar, esportiu, comercial, bèl·lic): aerostats i globus amb barqueta, aeromodels, planadors, 
velers; naus espacials; aerolliscador, aparells d'enlairament i aterratge vertical, etc., cons
trucció de motors de tota mena per a aeronaus (d'èmbol, turboreactors, terrnoreactors, 
turbohèlix, etc.); fabricació de cèl·lules, de peces, accessoris i equips per a aeronaus 
(hèlixs, rotors, trens d'aterratge, etc.); també reparació, revisió i manteniment d'aeronaus. 
No s'hi inclou la fabricació d'instruments aeronàutics de mesurament i control (391), ni la 
fabricació d'equip elèctric (342) i electrònic (353) per a aeronaus. 

383 Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi 
Construcció i muntatge de motocicletes, motoretes, ciclomotors, cotxes i cadires 
d'invàlids amb motor i a pedals, bicicletes, tàndems, tricicles i altres velocípedes, cons
trucció de motors, engranatges, òrgans de transmissió i equips, peces i accessoris per a 
aquest material de transport (sellons, sidecars, remolcs, quadres, pedals, frens, rodes, 
manillars, etc.). 
No s'hi inclou la fabricació d'equips elèctrics per a aquest material de transport (342), la de 
cadenes de bicicles (326.1), la de pneumàtics (481.1), ni la reparació de bicicletes i 
motocicletes (672), cotxes i cadires d'invàlids que no tinguin sistemes mecànics de 
propulsió (389). 

389 Contrucció d'altres materials de transport NCAA 
Construcció de material de transport no classificat en els grups anteriors de l'agrupació 
"Construcció d'altres materials de transport" (38), com són la construcció de cotxets i 
cadires de nens, cotxes i cadires d'invàlids sense sistemes mecànics de propulsió, 
vehicles i trineus de tracció animal (carros i carretes, cotxes de plaça, tartanes, diligències, 
etc.), carretons i altres vehicles de mà, etc.; també fabricació de peces i accessoris per a 
aquest material. 
No s'hi inclou la fabricació de llantes de cautxú (481.1). 

39 Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars 

391 Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control 
Fabricació de comptadors de gas, aigua i altres líquids (inclosos els comptadors per a 
assortidors de carburants); aparells de mesura, control i regulació (reguladors, indicadors 
de nivell, densímetres, etc.); aparells per a la navegació i aeronàutica; la hidrologia, la 
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geofísica i meteorologia; aparells de laboratori; balances de precisió; instruments de me
sura dimensional de precisió, aparells i instruments per a dibuixants, deliniants i 
pantògrafs, instruments de càlcul; material d'ensenyament i demostració (maquetes 
d'anatomia, etc.); també la de les seves peces i accessoris. 

No s'hi inclou la fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació 
elèctrics (344), ni la d'aparells i equips elèctrics (342) o electrònics (353) de senyalització, 
control i programació. 

392 Fabricació de material mèdica-quirúrgic i d'aparells ortopèdics 

392.1 Fabricació de material mèdico-quirúrgic 
Fabricació de material mèdic, quirúrgic, odontològic, com ara aparells no elèctrics de 
diagnosi, instruments d'esterilització, anestèsia i reanimació; material quirúrgic, 
instruments especials per a odontologia, aparells per a veterinària, de mecanoteràpia, 
massatge, psicotècnica, etc.; també la de les seves peces i accessoris. 
No s'hi inclou la fabricació de material electre-mèdic (352) ni oftalmològic (393). 

392.2 Fabricació d'aparells de pròtesi i ortopèdia 
Fabricació d'aparells ortopèdics (cotilles, elements de subjecció) i de pròtesi ocular, den
tal, auditiva, de mans, de braços, de cames, etc., artificials, com ara articles i aparells per 
als casos de fractures (crosses, cabestrells i altres aparells per a fractures i luxacions); 
també la de les seves peces i accessoris. 
No s'hi inclou la fabricació de calçat ortopèdic (452). 

393 Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics 
Fabricació de lents, prismes, miralls, lents de contacte, ulleres i muntures ~levat plàstic), 
prismàtics, ulleres de llarga vista, instruments òptics de precisió, instruments 
oftalmològics, telescopis i altres aparells d'astronomia (llevat els radioastronòmics), 
microscopis; màquines fotogràfiques, aparells de flash, fotocopiadores, filmadores i altre 
material fotogràfic (pantalles de projecció, filtres cromàtics, trípodes); projectors i càmares 
cinematogràfiques i altre material cinematogràfic; també la de les seves peces i 
accessoris. 
No s'hi inclou la fabricació d'aparells i instruments radioastronòmics (351.2), ni la de 
muntures i altre material òptic, fotogràfic i cinematogràfic a base de matèries plàstiques 
(482.2). 

399 Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA 
Fabricació de rellotges de polsera, de butxaca, de paret, de molla, de peses, de corda, 
elèctrics, cronòmetres, rellotges de fitxes, datadors, de vigilant, aparells de rellotgeria, 
mecanismes sincronitzadors, etc., i la fabricació d'altres instruments de precisió i similars 
no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Fabricació d'instruments de precisió, 
òptica i similars" (39); també la de les seves peces i accessoris. 
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4 AL TRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES 

41/42 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac 

411 Fabricació d'oli d'oliva 
Fabricació d'oli d'oliva. 

No s'hi inclou l'activitat de refinació de l'oli d'oliva (412.3), ni l'extracció d'oli de pinyolada 
(412.1). 

412 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva) 

412.1 Extracció d'olis de llavors oleaginoses i pinyolada d'oliva 
Extracció per mòlta, premsat, dissolució i altres procediments d'olis de cacauet, palma, 
soia, gira-sol, coco, copra, colza, mostassa, nous, llavors de sèsam i cànem, de llinosa, de 
blat, pinyolada d'oliva, etc.; també producció dels sèus vegetals, coques d'oli i altres 
residus de l'extracció. 

No s'hi inclou la fabricació d'oli d'oliva (411 ). 

412.2 Obtenció d'olis i greixos d'animals marins 
Obtenció d'olis i greixos d'animals marins, com ara oli de fetge i vísceres de bacallà i altres 
peixos, olis del cos dels peixos, olis i greixos de mamífers aquàtics (balenes, catxalots, 
etc.); també la de residus de la seva extracció. 
No s'hi inclou l'obtenció de farines de peix (422). 

412.3 Refinació, hidrogenació i altres tractaments similars de cossos grassos vegetals i 
animals 
Purificació, refinació, hidrogenació i altres tractaments similars dels olis i greixos vegetals i 
animals, vagin o no destinats al consum humà. 
No s'hi inclou l'obtenció de llard ni altres greixos procedents d'espècies ramaderes 
(413.3), ni el tractament químic d'olis i greixos per procediments com l'oxidació, hidròlisi, 
autoclau, etc., diferents de la hidrogenació (253.5). 

412.4 Obtenció de margarina i greixos alimentaris similars 
Obtenció de margarines, mantegues artificials i altres greixos concrets (per a cuinar, 
mesclades i texturitzades, etc. ). 

413 Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn 

413.1 Sacrifici i especejament de bestiar en general 
Matança i obtenció de carns i despulles de ramat boví, cabrum, procí, equí, volateria, 
caça, etc., bé sigui en excorxadors industrials, generals, municipals, d'aus, etc. 
S'hi inclou l'obtenció de pells i cuirs en brut, crinera, pels i altres subproductes (plomes, 
becs, ossos, tripes, bufetes, tendons, sang, etc.) en escorxadors i sales d'especejament i 
de fred annexes a aquests. 

413.2 Conserves i preparació de carns de tota mena 
Preparació de carns seques, salades, en salmorra i fumades d'animals terrestres; 
fabricació d'embutits, carn freda i altres conserves similars; deshidratació, congelació i 
liofilització de carns; conserva de carns mitjançant envasatge hermètic i esterilització 
(inclosos els plats preparats el component bàsic dels quals sigui un producte carni) i 
fabricació d'extractes, sucs, gelatines, pastes, farines i altres preparats basats en 
productes carnis. 
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No s'hi inclou les carnisseries-xarcuteries l'activitat principal de les quals consisteixi en la 
venda al detall de productes carnis (641.3), encara que tinguin l'activitat secundària de 
transformació de carns. 

413.3 Altres indústries (tripes per a embotits, extracció i refinació de llard) 

414 

414.1 

414.2 

414.3 

Obtenció de tripes per a embotits, de tripes i bufetes per a instruments musicals, etc.; 
també producció de llard, sèus i greixos, premsats o fosos, d'animals terrestres i de 
residus d'aquests. 

Indústries làcties 

Preparació de llet 
Preparació de llet pasteuritzada, esterilitzada, homogenenzada i similars; també el seu 
envasament per a la distribució. 

S'hi inclou l'elaboració de nata fresca, llets fermentades i caseïna bruta. 

Preparació de llet en conserva 
Preparació de llet condensada, concentrada o evaporada i llet en pols; també elaboració 
de lactosa, sèrums i altres productes a base de llet en conserva. 

No s'hi inclou l'elaboració de productes dietètics i de règim (423.3). 

Preparació de formatge i mantega 
Preparació de mantega natural, dolça i salada i en la fabricació de formatges de tota mena 
(durs, semidurs, tous i fosos). 
No s'hi inclou la preparació de formatge i mantega realitzada en les granges i altres 
explotacions agràries quan l'esmentada activitat no pugui classificar-se separadament 
(021 i 022). 

414.4 Elaboració de gelats i similars 
Elaboració de gelats, sorbets i altres productes de llet congelats. 

415 Fabricació de sucs i conserves vegetals 
Conservació de fruites i productes hortícoles mitjançant envasament hermètic i 
esterilització (inclosos plats preparats els components bàsics de la qual siguin productes 
hortícoles); fabricació de polpa i pasta de fruites; preparació de confitures, melmelades i 
gelees; fabricació d'extractes i sucs vegetals; amaniment i farciment d'olives i fabricació 
de tota mena de confitats i conservació de productes vegetals per deshidratació, 
congelació i liofilizació. Abasta les conserves en vinagre, oli, salmorra, àcid acètic, alcohol, 
etc. 
S'hi inclou l'elaboració de panses i fruits secs. 

416 Fabricació de conserves de peix i altres productes marins 
Congelació ràpida de peixos, crustacis, etc., conservació mitjançant envasament i 
esterilització (en oli, en escabetx; assecat, fumat, premsat, etc., de peixos); també 
preparació, conservació i envasament d'altres productes marins i d'aigua dolça (caviar, 
ous d'esturió, granotes, salmònids, algues, etc.). 
S'hi inclou l'activitat dels vaixells-factoria que practiquen simultàniament la pesca i la 
preparació i transformació del peix (061). 

417 Fabricació de productes de molineria 
Fabricació de farines i altres productes de molineria de cereals (sèmola, farina de blat, de 
sègol, de balt de moro, de civada, de melca, d'ordi, de mill, etc.; mòlta de pinsos; 
fabricació de purés i farines industrials; esclofollat, neteja i setinatge de l'arròs (molins 
arrocers), esclofollat, neteja, pela, etc., de lleguminoses, arrels i altres productes secs 
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418 

418.1 

418.2 

419 

419.1 

419.2 

42 

420 

(inclosos els molinets per esclofollar cafè); secada mecànica de grans, tubercles i arrels i 
producció de residus de la mòlta de cereals i altres vegetals. 

No s'hi inclou l'elaboració de productes dietètics i de règim (423.3). 

Fabricació de pastes alimentàries i productes amilacis 

Fabricació de pastes alimentàries 
Fabricació de macarrons, tallarines, fideus i altres pastes per a la sopa; també la de pastes 
cuites i farcides. 

Fabricació de productes amilacis 
Fabricació de midons i fècules de blat de moro, blat, arròs i altres cereals; de fècula de 
patates i altres tubercles i vegetals (sagú, mandioca, etc.), de glucosa comercial, glucosa 
pura (dextrosa) i dextrina; midons i fècules solubles o torrades i gluten i farina de gluten 
torrada o sense torrar. 

Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes 

Indústries del pa 
Fabricació de pa de tota mena, inclòs el de motllo, torrat, etc. 

No s'hi inclou l'activitat de les fleques que no efectuïn la cocció (641.5). 

Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes 
Elaboració de pastes, galetes, pastissos, bescuits, etc.; també la de masses fregides 
(xurros, bunyols, etc.). 

Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac 

Indústries del sucre 
Fabricació de sucre de remolatxa i de sucre de canya; refineries de sucre (producció de 
sucre refinat en estat sòlid, granulat, en terròs, en pols, sucre líquida i xarops fins i tot 
melasses refinades): i també fabricació de mels de canya. 

No s'hi inclou l'elaboració de terrossos i l'empaquetament del sucre quan es realitza en la 
fase de comercialització (611 ). 

421 Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria 

421.1 Indústries del cacau i xocolata 
Elaboració de derivats del cacau sense edulcorar (cacau en pols, mantega de cacau, co
bertura amarga i pellofa de cacau) i elaboració de derivats edulcorats del cacau (cobertura 
dolça, xocolates, bombons i especialitats). 

421.2 Elaboració de productes de confiteria 
Elaboració de torrons i massapans, caramels, ametlles ensucrades, xicle i altres productes 
de confiteria (fruites confitades i acaramelades, essències, flams, gernes, etc.). 

422 Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix) 
Deshidratació d'alfals i altres farratges; dessecació de blat de moro i altres; elaboració de 
farines de peix, d'ossos i altres substàncies animals o vegetals per a usar-les com aliment 
o en la preparació d'aliments per als animals; i també elaboració de pinsos compostos 
(complets i complementaris) i aliments per a gossos, ocells, peixos i altres animals 
domèstics. 

No s'hi inclou la preparació de correctors de pinsos (254.2). 
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423 Elaboració de productes alimentaris diversos 

423.1 Elaboració de cafè, te i succedanis del cafè 
Torrada del cafè, elaboració de cafès solubles, descafeïnat, extrets de cafès i succedanis 
de cafè (xicoira, etc.); també elaboració de te, mate, camamilla i altres herbes i espècies 
aromàtiques per a infusions. 

423.2 Elaboració de sopes preparades, extrets i condiments 
Elaboració de sopes preparades, brous concentrats i altres extractes; elaboració de sal 
fina de taula, de pimentó, de safrà, de mostassa, salsa mahonesa i altres salses 
preparades i altres condiments, inclosos els vinagre~.9~_!aula .. noyEnic:;_~ni de.sidra. 

423.3 Elaboració de productes dietètics i de règim 
Elaboració de productes dietètics, per a l'alimentació dels bebès i de règim, com ara llets 
especials per a bebès o d'ús dietètic, farines irradiades i vitaminades i altres productes per 
a l'alimentació infantil o dietètics a base de cereals, farines, fècules, midons, etc. 

423.9 Elaboració d'altres productes alimentaris NCAA 
Elaboració de productes alimentaris no classificats en els subgrups anteriors del grup 
"Elaboració de productes alimentaris diversos" (423), com ara la fabricació de llevats de 
panificació, fabricació i recollida de gel, dessecació i separació de la clara i el rovell de l'ou; 
preparació d'ou en pols; fabricació de gelats i sorbets que no continguin llet; preparació 
de plats precuinats preparats (no conservats), elaboració de patates fregides, rosetes i 
similars, preparació de productes en pols per a flams, gelats, dolços de cuina, etc. 

No s'hi inclou la fabricació de gel sec (253.1), la de gelats i sorbets que continguin llet 
(414.4), els plats preparats conservats en envasos hermètics esterilitzats (413.2, 415 o 
416), ni la del llevat de cervesa (427). 

424 Indústries d'alcohols etílics de fermentació 

424.1 Destil·lació i rectificació d'alcohols 
Destil·lació i rectificació d'alcohol etílic brut procedent de la fermentació de productes 
agrícoles (remolatxes, canyes, fruites, cereals, vi, brisa, picots, residus de vinificació, etc.). 
No s'hi inclou l'obtenció d'alcohols diferents de l'alcohol etílic de fermentació (251.2). 

424.2 Obtenció d'aiguardents naturals 
Destil·lació d'aiguardents dits naturals, procedents de la fermentació de productes 
vegetals, com ara remolatxa, canya, fruites, cereals, etc. 

424.3 Obtenció d'aiguardents compostos, licors i aperitius no procedents de vi 
Obtenció de brandy, rom ginebra, vodka, whisky, anisats, ponxs, cordials i altres 
aiguardents compostos, licors i aperitius, no procedents del vi; també l'embotellament 
que es realitza conjuntament amb l'obtenció. 
No s'hi inclou l'activitat de l'embotellament quan aquesta és independent de l'obtenció 
(611.5). 

425 Indústries vinícoles 

425.1 Elaboració i envelliment de vins 
Obtenció de mosts (naturals, concentrats, apagats i estèrils), elaboració de misteles, ela
boració de vins de taula i l'envelliment i conservació de caves. 
S'hi inclou la refrigeració i la gasificació de vins i l'embotellament que es realitza 
conjuntament amb l'obtenció. 
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No s'hi inclou l'activitat d'embotellament quan és independent de l'obtenció (611.5), ni 
l'obtenció de vins que no puguin classificar-se separadament de la corresponent activitat 
agrícola (016.1 ). 

425.2 Elaboració de vins escumosos 
Elaboració de vins (en cava i en grans envasos) i embotellament d'aquests realitzat 
conjuntament amb l'obtenció. 
No s'hi inclou l'embotellament quan és independent de l'obtenció (611.5), ni la refrigeració 
i gasificació de vins (425.1 ). 

425.3 Elaboració d'altres vins especials. , 
Elaboració de vins especials com ara vins enverats i xacolís, vi dolç natural, vins nobles, 
vins generosos, vins licorosos generosos, vins licorosos, vins aromatitzats, vermuts i altres 
aperitius a base de vi; també ·l'embotellament que es realitza conjuntament amb 
l'obtenció. 
No s'hi inclou l'embotellament quan és independent de l'obtenció (611.5). 

425.9 Altres indústries vinícoles NCAA 
Obtenció de productes de la vinificació no classificats en els subgrups anteriors del grup 
"Indústries del vi" (425), com ara la fabricació de vinagres vínics i l'aprofitament de residus 
vínics (picots, brisa, etc.). 

426 Sidreries 
Elaboració de sidra natural, sidres escumoses i gasificades; fabricació de vinagres de si
dra i elaboració de begudes d'altres fruites fermentades (sidra de pera o perada, sake, vi 
de palma, aiguamel, gingebre, etc.); també l'embotellament que es realitza conjuntament 
amb l'elaboració. 

No s'hi inclou l'embotellament quan és independent de l'elaboració (611.5). 

427 Fabricació de cervesa i malt cerveser 
Fabricació de malt cerveser i de begudes maltejades com ara cervesa corrent, pàlida, ne
gra, forta i altres; obtenció de subproductes de la fabricació de cervesa (llevat de cervesa, 
llúpol, solatge etc.); també l'embotellament que es realitza conjuntament amb la fabricació 
de cervesa. 

No s'hi inclou l'embotellament quan és independent de la fabricació (611.5). 

428 Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques 

428.1 Preparació i envasament d'aigües minerals naturals 
Preparació (gasificació, etc.) i envasament d'aigües minerals naturals en els brolladors o 
fonts. 

428.2 Fabricació d'aigües gasoses i altres begudes analcohòliques 
Fabricació de gasoses, aigües gasades, soda, seltz, etc.; begudes aromatitzades, 
begudes preparades amb sucs de fruita, a base d'extractes vegetals, etc., com ara 
llimonades, taronjades, coles i orxates; també l'embotellament que es realitza 
conjuntament amb la fabricació. 
S'hi inclou la fabricació de productes en pols, concentrats i bases per a la preparació 
d'aquestes begudes. 
No s'hi inclou l'embotellament quan és independent de la fabricació (611.5). 

429 Indústries del tabac 

84 

Transformació del tabac a partir dele fulles recol·lectades i assecades, abasta el fet de 
treure els nervis del tabac, la fabricació de cigars, cigarret, picadura, tabac de pipa, per a 
mascar, rapè, extractes i essències de tabac, etc. 
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43 Indústries tèxtils 

431 Indústries del cotó i les seves mescles 

431.1 Preparació de les fibres de cotó (demotatge, cardatge, pentinament) 
Preparació de les fibres de cotó mitjançant operacions com ara el desmotatge, classifica
ció, cardatge, pentinament, etc. 

431.2 Filatura, retorciment i teixidura del cotó i les seves mescles 
Filada, retorciment, regularització de fils i teixidura del cotó i de les mescles amb fibres 
artificials i altres fibres. 

432 Indústries de la llana i les seves mescles 

432.1 Preparació de les fibres de llana (classificació, rentatge, cardatge i pentinament) 
Preparació de les fibres de llana mitjançant operacions de classificació, sorteig, rentatge, 
cardatge, carbonització, pentinament, etc. 

432.2 Filatura, retorciment i teixidura de la llana i les seves mescles 
Filada, retorciment, devanatge i teixidura de la llana i de les seves mescles amb fibres 
artificials i altres fibres. 

No s'hi inclou la fabricació de catifes i tapissos (437 .1 ), de feltres, tuls, randes, 
passamaneria (439.2), ni de cordam (439.1). 

433 Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i 
sintètiques 
Preparació de les fibres de seda natural (classificació, estricament, obtenció de la llavor de 
la palmera, etc.), filada, retorciment, textura, regularització de fils i teixidura de la seda na
tural i de les seves mescles amb altres fibres. 

S'hi inclou la filada, la regularització de fils i la teixidura de les fibres artificials i sintètiques 
sense mesclar i de les mesclades amb fibra de seda. 

No s'hi inclou la filada i la teixidura de les mescles de fibres artificials i sintètiques com lla
na (431.2), cotó (432.2) o com fibres dures (434), la fabricació de catifes i tapissos (437.1), 
de feltres, tuls, randes, passamaneria, etc. (439.2), ni de cordam(439.1) 

434 Indústries de les fibres dures i les seves mescles 
Preparació (classificació, amarament, bregada, espadament, rasclada, etc.), filada, 
retorciment, regularització de fils i teixidura de les fibres de lli, cànem, espart, rami, jute, 
abacà, sisal, pita, coco, etc., i de les seves mescles amb altres fibres. 

No s'hi inclou la fabricació de catifes, estores i tapissos (437.1), de feltres, tuls, randes, 
passamaneria, etc. (439.2), ni de cordam (439.1). 

435 Fabricació de gèneres de punt 

435.1 Fabricació de gèneres de punt en peces 
Fabricaci6de gèneres de punt en peces, de cotó; llana, seda, fibres artificials i sintètiques 
i altres, per a tota classe de roba. 

No s'hi inclou la fabricació de tèxtils elàstics (439.9), cautxutats o vulcanitzats (481.9). 

435.2 Fabricació de calceteria 
Fabricació de mitges, mitjons i roba similar de tota mena, per a senyora, senyor i nens. 

435.3 Fabricació de roba interior i roba de dormir de punt 
Fabricació a partir de fil, de roba interior i roba de dormir de punt per a senyora, senyor i 
nens, com ara samarretes, eslips, corseteria, camises de dormir, bates, pijames, pijames 
d'una peça, etc. 
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No s'hi inclou la fabricació de tèxtils elàstics (439.9), cautxutats o vulcanitzats (481.9), ni la 
confecció de roba interior i roba de dormir a partir de teixits de punt procedents de tercers 
(453). 

435.4 Fabricació de roba exterior de punt 
Fabricació a partir de fils de roba exterior de punt per a senyora, senyor i nens, com ara 
jerseis, xaquetes, vestits, conjunts, pantalons, camises, roba de nen, vestits de bany i 
esport, guants, corbates, boines, barrets, bufandes, etc. 

No s'hi inclou la fabricació de tèxtils elàstics (439.9), cautxutats o vulcanitzats (481.9), ni la 
confecció de roba exterior a partir de teixits de punt procedents de tercers (453). 

436 Acabament de tèxtils 
Blanqueig, tenyiment, estampació, aprest i altres acabats de tèxtils, quan aquesta activitat 
pugui classificar-se separadament de la fabricació dels esmentats tèxtils. 
No s'hi inclou la impregnació de tèxtils (437.2). 

437 Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats 

437.1 Fabricació de catifes i tapissos 
Fabricació de catifes, tapissos, estores i altres articles similars de tota mena de fibres. 
No s'hi inclou la fabricació de catifes de cautxú (4881.9), matèries plàstiques (482.2), suro 
(466), ni la de linòlium i altres cobresòls de superfície dura (437.2 i 482.2). 

437 .2 Fabricació de teixits impregnats 
Fabricació de teixits impregnats a base d'olis assecats (teixits impermeabilitzats, oliats, 
envernissats, hules i teles encerades, etc.), teixits impregnats a base de derivats de 
cel·lulosa o resines sintètiques, linòlium i altres cobresòls similars (excepte matèries 
plàstiques), teixits impregnats de cola, de matèries amilàcies, teles per a pintura, per a 
calc, engomades, etc. 
No s'hi inclou la fabricació de teixits cautxutats (481.9), ni la de cobresòls i altres 
revestiments fabricats totalment amb matèries plàstiques (482.2). 

439 Altres indústries tèxtils 

439.1 Corderia 
Fabricació de calabrots, maromes, sogues, cordills, cables, xarxes, fils de pescar i altres 
articles de cordam. 

439.2 Fabricació de feltres, tuls, randes, passamaneria, etc. 
Fabricació de feltres amb ganxet o a pressió, teixits enfeltrats, tuls, randes, brodats 
mecànics i articles similars; fabricació de teles no teixides, tubs, feltres, cinturons i cingles 
de matèries tèxtils; cintes, llaços, trenes i passamaneria, etc. 

439.3 Fabricació de tèxtils amb fibres de recuperació 
Fabricació de tèxtils amb fibres de recuperació (regenerats i deixalles), abasta la 
preparació de fibres, fabricació de filats i de teixits de les esmentades fibres de 
recuperació. 

439.9 Altres indústries tèxtils NCM 
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Fabricació d'articles tèxtils no classificats en els subgrups i grups anteriors de l'agrupació 
"Indústries tèxtil" (43), com ara tèxtils elàstics, buata, borra, miraguà, crin, entreteles i 
altres matèries per al farciment de tapiceria i altres usos; etc. 
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44 Indústries del cuir 

441 Assaonament i acabament de cuirs i pells 
Preparació de cuirs i pells per a l'assaonament, l'estampació, el repussatge, l'enxarolatge, 
el tenyiment, la decoloració i l'acabament de cuirs i pells; també fabricació d'aglomerats 
de cuir i cuir sistètic. 

442 Fabricació d'articles de cuir i similars 

442.1 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge 
Fabricació de bosses, carteres; cinturons; 'Piti lleres,' moneders; ·estoigs; matetes;-maletins, 
bosses i altres articles similars de marroquineria i viatge, a base de cuir o succedani de 
cuir. 

442.2 Fabricació de guants de pell 
Fabricació de guants i mitenes de pell per vestir, per a protecció i guants especials per a 
esports. 

442.9 Fabricació d'altres articles NCM 
Fabricació d'articles de cuir no classificats en els subgrups anteriors del grup "Fabricació 
d'articles de cuir i similars" (442), com ara articles de cuir per a usos industrials (corretges, 
tacs, sarbatanes, etc.); articles d'albarderia (corretjams, albardons, selles de muntar i 
fuets, etc.) articles de boteria (botes i cuiram), taller de talabarder, equip militar, etc.; també 
fabricació d'articles a base de succedanis de cuir. 

No s'hi inclou la fabricació de calçat (451 i 452), de peces de vestir de cuir (453), ni la 
pelleteria (456). 

45 Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils 

451 Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta) 
Fabricació en sèrie de calçat de tota mena (per vestir, d'esport, de treball, de ballet, etc.) ja 
sigui de cuir o principalment de cuir, tela o succedanis; espardenyes i sabatilles de tota 
mena, botes, polaines, etc.; també la de parts i accessoris de cuir per al calçat. 

No s'hi inclou la fabricació de calçat totalment de fusta (465), de calçat de cautxú 
vulcanitzat o emmotllat (481.9), ni la de calçat de material plàstic emmotllat (482.2). 

452 Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic) 
Fabricació de calçat d'artesania i a mida de tot tipus, per a senyora, senyor o nen. 
S'hi inclou la fabricació de calçat ortopèdic. 

453 Confecció en sèrie de roba i complements del vestit 

453.1 Confecció en sèrie de roba exterior masculina 
Confecció en sèrie de roba exterior masculine, com ara abrics, capes, gecs, bates, 
xaquetes, pantalons, vestit, confeccions de punt a partir de teixits procedents de tercers, 
etc. 

No s'hi inclou la confecció en sèrie de roba infantil (453.3), la confecció en sèrie de roba 
especial (453.5), la indústria de la pelleteria (456), ni la confecció de gèneres de punt a par
tir de fils realitzada en les fàbriques de gèneres de punt (435.4). 

453.2 Confecció en sèrie de roba exterior femenina 
Confecció en sèrie de roba exterior femenina, com ara abrics, capes, gecs, bates, bruses, 
faldilles, pantalons, vestits jaqueta, vestits, confeccions de punt a partir de teixits 
procedents de tercers, etc. 
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No s'hi inclou la confecció en sèrie de roba infantil (453.3), la confecció en sèrie de peces 
especials (453.5), la indústria de la pelleteria (456), ni la confecció de gèneres de punt a 
partir de fils realitzada en les fàbriques de gèneres de punt (435.4). 

453.3 Confecció en sèrie de roba infantil 
Confecció de roba infantil de tota mena. 

No s'hi inclou la confecció de roba de punt infantil realitzada a partir de fils en les fàbriques 
de gèneres de punt (435.3 i 435.4). 

453.4 Confecció en sèrie de camiseria, llenceria i cotilleria 
Confecció en sèrie de samarretes, calçotets i similél(S, pijélmes, camises de dormir, 
combinacions, calces, faixes, sostenidors i altres articles de llenceria, incloses les 
confeccions de punt a partir de teixits procedents de tercers. 

No s'hi inclou la confecció de roba interior i de dormir de punt realitzada a partir de fils en 
les fàbriques de gèneres de punt (435.3), ni la fabricació de calceteria (435.2). 

453.5 Confecció en sèrie de roba especial 
Confecció en sèrie de roba de treball, uniformes, peces de vestir de cuir i similar, roba es
pecial per a pluja cosida o de plàstic soldat, roba militar i esportiva, sacerdotal i religiosa, 
de teatre, etc. 

453.6 Confecció en sèrie de barrets, gorres i articles similars 
Confecció en sèrie de cascs i bandes per a capells, barrets, gorres, lligadures i similars. 

No s'hi inclou la confecció de barrets i gorres de pell (456), ni la dels de punt realitzats a 
partir de fils en les fàbriques de gèneres de punt (435.4). 

453.7 Fabricació en sèrie d'accessoris per al vestit 
Fabricació en sèrie de paraigües, bastons i ombrel·les; corbates, xals, toquetes, vels, 
mantellines i mocadors; cinturons, bosses i guants de tela ; flors i plomes de moda; tirants 
de sostenidors; ventalls, etc. 

No s'hi inclou la fabricació de cinturons i bosses de cuir i similars (442.1 ), de guants de pell 
(442.2), ni d'accessoris de punt realitzats a partir de fils en les fàbriques de gèneres de 
punt (435.4). 

453.9 Altres activitats afins a la indústria del vestit NCM 
Execució de treballs de cosit a màquina, de calats, prisatges i altres activitats annexes a la 
indústria del vestit no especificades en els subgrups anteriors del grup "Confecció en sèrie 
de roba i complements del vestit" (453). 

454 Confecció a mida de roba i complements del vestit 
Confecció a mida de roba exterior i interior per a senyora, senyor i nen (sastreria a mida, 
tallers d'alta costura, modisteria a mida, etc.); també la confecció a mida de capells i altres 
accessoris del vestit. 

No s'hi inclou la indústria de la pelleteria (456). 

455 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils 

455.1 Confecció d'articles tèxtils per a la llar i tapisseria 
Confecció d'articles tèxtils de llit, taula, neteja i similars; matalassos de llana, suro, etc., 
entapissat i confecció de cortinatges, cortinetes, etc. 

No s'hi inclou la fabricació de matalassos de molles (316.6), de cautxú (481.9), ni de 
matèries plàstiques (482.2). 

455.9 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils NCM 
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Confecció d'articles amb matèries tèxtils no classificats en els subgrups anteriors del grup 
"Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils" (455), com ara articles de lona (sacs, 
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tendes, veles, etc.), estendards, banderes, ornaments eclesiàstics, insígnies, brodats i 
altres guarniments, paracaigudes, cotó hidròfil, benes i gases sense esterilitzar, etc. 

456 Indústries de la pelleteria 
Confecció de roba, capells, estoles i altres accessoris del vestit, catifes, mantes i altres 
articles a partir de pells fines corrents i de succedanis o imitació de pell (peleteria factícia); 
i també transformació especialitzada de restes de pells. 

46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta 

461 Serrada i preparació industrial de la fusta (serrat, planejament, poliment, rentatge, 
etc.) 
Serrat mecànic de la fusta per produir planxes, taulons, posts, llistons, travesses, etc.; i 
també la raspallada, el rentatge, el poliment, l'assecatge, l'estufament, el creosotatge i 
altres tractaments de la fusta. 

462 Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades, 
etc.) 
Fabricació de fulloles, fusta contraplacada, taulers, plafons de fusta sòlida, allistonats, de 
fibra i de partícules i fabricació de fustes millorades i de fustes tractades contra la floridura, 
els insectes o el foc (tractament per impregnació, injecció, a pressió, amarament, 
polvorització, aplanament, etc.). 

463 Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la 
construcció 
Fabricació o fabricació i col·locació conjunta de portes, finestres, tanques, marcs, 
estructures prefabricades i altres peces de fusta per a la construcció (fusteria de taller), la 
de parquets, empostissats, motlluratge, etc. (fusteria mecànica); també fabricació de 
persianes de fusta, mampares, etc. 
No s'hi inclou la col·locació d'aquestes peces i estructures quan no es realitza 
conjuntament amb la fabricació (504). 

464 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta 
Fabricació de caixes, gàbies, cilindres, embalatges, baguls, maletes, caixes safata, 
safates i altres accessoris de fusta de tota mena o de plafons de fibres o de partícules; i 
també fabricació de bótes, barrils i altres envasos i peces de boteria. 

465 Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles) 
Fabricació de marcs per a quadres i miralls, barres rodones i tornejades, mànecs per a 
eines, escombres, pinzells, etc., eines de fusta, calçat totalment de fusta (esclops, socs, 
etc.) formes, talons, penjadors, estris domèstics, escuradents, articles de guarniment, 
articles de fusta per a la indústria tèxtil (c~rrets, fusos, etc.) i altres peces de fusta com ara 
la producció de farina, llana o fibra de fusta. 

No s'hi inclou la indústria del moble de fusta (468). 

466 Fabricació de productes de suro 
Fabricació de productes de suro com ara quadradets, planxes, discs, granulats, 
serradures i altres deixalles del suro natural; fabricació d'aglomerats de suro per a 
a1llament i altres usos; de taps, lloselles, cobretaules, armilles i cinturons salvavides, soles, 
flotadors, articles de fantasia i altres articles diversos de suro. 
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467 Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc. 
Fabricació d'articles de jonc, vímet, canya, palma, etc., cistelleria i altres articles trenats; 
escombres, plomalls, raspalls de tota mena, brotxes, pinzells, etc. 
No s'hi inclou la fabricació de mobles de jonc, vímet i canya (468.3). 

468 Indústries del moble de fusta 

468.1 Fabricació de mobiliari de fusta per a la llar 
Fabricació de mobiliari principalment de fusta per a dormitori, menjador, cuina, col·locació 
d'objectes, mobles per elements i transformables, per a sales d'estar, biblioteca i rebedor; 
cadires, cadires de braços, sofàs, etc:, entapissats i altres mobles d'ús domèstic. ' 

468.2 Fabricació de mobiliari de fusta escolar i d'oficina 
Fabricació de mobiliari principalment de fusta per a ús escolar i d'oficina, com ara 
escriptoris, cadires d'oficina, pupitres, taules, armaris, arxivadors, llibreries, etc. 

468.3 Fabricació de mobles diversos de fusta, jonc, vímet i canya 
Fabricació de mobles diversos de fusta, jonc, vímet i canya, com ara mobles de jardí, 
seients per a sales d'actes i espectacles, mobles per a esglésies, estrades, mobles i 
accessoris per a comerços i restaurants, etc. 

468.4 Fabricació de taüts 
Fabricació de taüts i urnes funeràries principalment de fusta. 

468.5 Activitats afins a la indústria del moble (acabament, envernissament, entapissament, 
dauradura, etc.) 
Acabament, envernissament, entapissament, pintat, lacatge, dauradura, entapissament, 
arrebossament i altres operacions complementàries de la fabricació de mobles de fusta. 

47 Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició 

4 71 Fabricació de pasta paperera 
Fabricació de pasta de paper i cartó per qualsevol procediment (mecànic, químic i 
semiquímic) i a partir de qualsevol matèria (fusta, draps, papers vells, palla, etc.). 

4 72 Fabricació de paper i de cartó 
Fabricació de paper de diari, per a llibres i altres treballs d'imprenta i reproducció, paper 
d'escriure, cartulina, paper i cartó Kraft, paper de seda i altres papers fins, cartó per a 
envasos, per fer caixes, etc. 

4 73 Transformació del paper i del cartó 

473.1 Fabricació de cartó ondulat i articles de cartó ondulat 
Fabricació de cartó ondulat i d'articles de cartó ondulat com ara caixes, material 
d'embalatge, farciments, etc. 

473.2 Fabricació d'altres articles d'envasament i embalatge de paper i de cartó 
Fabricació de bosses i sacs de paper; caixes plegables, cartonatges i altres articles 
d'embalatge, condicionament i presentació de cartó; productes de polpa premsada i 
emmotllada per a embalatge com ara plats, cubilots, recipients, envasos per a ous, 
safates d'aliments, etc. 

473.3 Fabricació d'articles d'oficina, escriptori, etc. de paper i de cartó 
Fabricació de paper de carta, sobres postals, cintes de paper, fitxes, etiquetes i altres 
articles d'oficina, escriptori i escolars no impresos. 
S'hi inclou la fabricació de manipulats de cartó i paper per a màquines electròniques. 
No s'hi inclou la fabricació de papers i targetes impreses (474.1). 
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473.4 Fabricació d'articles de decoració i d'ús domèstic de paper i de cartó 
Fabricació de papers pintats i altres articles de decoració, articles domèstics, de neteja, de 
higiene, de llenceria, etc., de paper, cartó o pasta de paper. 

473.9 Fabricació d'altres manipulats de paper i cartó NCAA 
Fabricació de manipulats de paper i cartó no classificats en els anteriors subgrups del 
grup "Transformació del paper i cartó" (473), com ara papers encerats, setinats, 
engomats, estucats, laminats i altres papers acabats fora de màquina; cabdells i cons per 
al teixit i la filatura; tubs i eixos per a altres indústries; paper de fumar; papers bituminats, 
etc. 
No s'hi inclou la fabricació de papers setinatges, etc., en màquiñes· (472). -

474 Arts gràfiques i activitats afins 

4 7 4.1 Impressió gràfica 
Impressió tipogràfica, litogràfica, per gravat en relleu, offset i altres procediments 
(serigrafia, flexografia, xerografia, etc.). 

474.2 Activitats afins a la impressió 
Composició gràfica independent (mecànica, electrònica o per altres procediments), repro
ducció per a impressió gràfica (gravat, fotogravat, galvanoplàstia, estereotípia, etc.) i 
enquadernació i altres activitats connexes (timbratge de paper de seda, relleu, ratllat de 
paper, bronzejament, dauradura, etc.). 

475 Edició 

475.1 Edició de llibres 
Edició de llibres, guies, catàlegs, etc. 

475.2 Edició de periòdics i de revistes 
Edició de diaris, periòdics i revistes periòdiques (d'interès general especialitzades, 
científiques, etc.). 

475.9 Altres edicions NCAA 
Edicions no especificades en els subgrups anteriors del grup "Edició" (475), com ara 
edició d'imatges, gravats, targetes postals, etc., edició de follets, edició musical impresa o 
manuscrita i altres edicions (segells de correus, calendaris, almanacs, etc.). 

48 Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques 

481 Transformació del cautxú 

481.1 Fabricació de cobertes i cambres 
Fabricació de cambres i cobertes per a automòbils, motocicletes, camions, autobusos, 
aeronaus, tractors, vehicles industrials, bicicletes, etc. 

481.2 Recautxutatge i reparació de cobertes 
Recautxutatge, reconstrucció i reparació de cobertes de tota mena. 

481.9 Fabricació d'altres articles de cautxú NCAA 
Fabricació i reparació d'articles de cautxú no classificats en els subgrups anteriors del 
grup "Transformació del cautxú" (481), abasta la manipulació del cautxú natural, la 
regeneració del cautxú, fabricació de corretges i tubs, de coles i dissolucions, de catifes i 
revestiments de sòls, de derivats del cautxú (ebonita), de calçat, talons i soles de cautxú, 
articles higiènics i de cirurgia, teixits cautxutats, roba, guants i altres articles a base de 
teixit cautxutat, soldat o vulcanitzat (no cosit), matalassos de cautxú, llanxa i articles d'es
port, càmping i joguines, etc. 
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482 Transformació de matèries plàstiques 

482.1 Fabricació de productes semielaborats de matèries plàstiques 
Fabricació de productes semielaborats de matèries plàstiques com ara fils, plaques, 
!làmines, tubs, etc.; i també regeneració de les esmentades matèries plàstiques i 
fabricació de primeres matèries cel·lulòsiques. 

482.2 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques 
Fabricació per emmotllament, extrusió, etc., d'articles acabats en matèries plàstiques com 
ara vaixella, serveis de taula i altres articles de cuina i per a la llar, estores, catifes, 
cobresòls i revestiments; tripes sintètiques;, e,nvasos i recipient.~, a:1llants i mate:irial à1llant; 
calçat de material plàstic; mobles i subministraments industrials, articles sanitaris, 
embarcacions i altres articles d'esport obtinguts per emmotllament o extrusió, muntures 
d'ulleres i altre material plàstic per a òptica, fotografia i cinematografia, etc. 
No s'hi inclou la fabricació d'articles de marroquineria, viatge i similars en succedanis de 
cuir (442), d'articles de material plàstic quan s'utilitzen com a succedanis de matèries 
tèxtils (453), ni de jocs, joguines i articles d'esport no obtinguts per emmotllament o 
extrusió (494). 

49 Altres indústries manufactureres 

491 Joieria i bijuteria 

491 .1 Joieria 
Treball de pedres precioses, semiprecioses i perles (tallament, poliment, etc.); encunyació 
de monedes; fabricació de joies, orfebreria, joc de coberts, medalles i condecoracions de 
metalls preciosos, plata de llei o metalls comuns xapats; i també fabricació de peces i 
accessoris de joieria. 

491.2 Bijuteria 
Fabricació d'articles de bijuteria, emblemes, distintius, escarapel·les i similars i petits 
objectes de decoració (flors i fruits artificials, plomes i plomalls, etc.). 

492 Fabricació d'instruments de música 
Fabricació d'instruments de música de teclat i corda (piano, pianoles, clavicordis, etc.), 
instruments de corda i arc (violins, violes, guitarres, arpes, etc.), instruments musicals 
electrònics; orgues de tub i harmòniums; instruments de vent, de percusió, etc.; i també la 
de parts, peces i accessoris per a aquests instruments. 

493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 
Revelatge de pel·lícules fotogràfiques i cinematogràfiques de manera industrial i també el 
tiratge de còpies i les ampliacions. 

494 Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport 

494.1 Fabricació de jocs, joguines i articles de puericultura 
Fabricació de jocs de societat i saló, jocs i joguines per a nens, articles de puericultura 
(parcs, etc.) i articles per a festes i diversions. 
No s'hi inclou la fabricació de joguines fetes principalment de cautxú (481.9), ni les 
fabricades per emmotllament o extrusió de material plàstic (482.2). 

92 Institut dºEstadistica de Catalunya-CNAE-74 



494.2 Fabricació d'articles d'esport 
Fabricació d'equips i articles d'esport per a la pesca esportiva, gimnàstica, atletisme, 
tennis, golf, esports d'hivern, futbol, basquetbol, etc.i també la de materials per a parcs 
infantils. 
No s'hi inclou la fabricació d'articles d'esport fets principalment de cautxú (481.9), els 
fabricats per emmotllament o extrusió de matèries plàstiques (482.2), ni la d'armes 
lleugeres i les seves municions (316.8) 

495 Indústries manufactureres diverses 

495.1 Fabricació d~articles d'escriptori · ·~ · · · · 
Fabricació de plomes, bolígrafs, llapis, portaplomes i altres articles d'oficina, escriptori i 
similars. 

495.9 Fabricació d'altres articles NCAA 
Fabricació d'articles no classificats en els subgrups anteriors del grup "Indústries 
manufactureres diverses" (495), com ara articles religiosos, articles de vori, ambre, os, 
com, nacre, corall, etc., articles en cera, parafina, pastes d'emmotllar i similars; articles per 
a fumador; pantalles per a làmpades; estàtues, figurins, maniquins, etc., articles de luxe 
per a guarniment; tallers de taxidèrmia, naturalistes, de dissecar, preparacions 
anatòmiques i altres indústries manufactureres diverses no especificades anteriorment. 
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5. CONSTRUCCIÓ 

501 Edificació i obres públiques (sense predomini). Demolició 
Construcció d'habitatges i altres edificis i immobles (oficines, hotels, escoles, hospitals, 
teatres, edificis i plantes industrials i agrícoles, etc.), i també la construcció de ciments, 
carcasses, estructures, cobertes, xemeneies i forns per a immobles, obres 
d'impermeabilització, reparació i conservació de façanes, bastimentades i altres activitats 
de la construcció d'immobles. 

503 Obres públiques 
Realització d'obres públiques en general (inclòs el moviment de terres a l'aire lliure) com 
ara construcció de vies urbanes, carreteres, aeròdroms, parcs d'estacionament, ponts, 
aqüeductes i viaductes, embassaments i preses; obres de drenatge, regadiu, desviació 
d'aigües, etc., obres de clavagueram i distribució d'aigües; canals i canalització de rius, 
ports, fars; oleoductes, gasoductes, etc., ferrocarrils, estacions de classificació i 
apartadors, línies de transmissió i distribució d'energia elèctrica; línies telefòniques i 
telegràfiques; perforació i aprofundiment de pous; construcció d'estadis, amfiteatres, 
camps d'esports, llacs i estanys; construccions militars; instal·lació d'enllumenat, sistemes 
de regulació i senyalització i obres públiques. 

504 Instal·lació, muntatge i acabament d'edificis i obres 
Revenda de canalitzacions de gas i aigua en edificis; d'aparells sanitaris; de calefacció, 
condicionament d'aire i ventilació; d'a'illament tèrmic, acústic i antivibratori; instal·lació 
elèctrica; instal·lació d'antenes, parallamps, fils telefònics, etc., revestiment; muntage de 
fusteria (entarimats, etc.), revestiment de sòls i parets i altres instal·lacions, muntatges i 
acabats diversos. 
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6. COMERÇ, RESTAURANTS l HOTELERIA. REPARACIONS 

61 Comerç a l'engròs 

Revenda de mercaderies a comerciants (detallistes o majoristes), a transformadors, a 
usuaris professionals (inclosos els artesans) o a altres grans usuaris. Les mercaderies po
den revendre's tal com es van adquirir o prèvies les transformacions, tractaments o 
condicionaments usuals en el comerç a l'engròs. L'activitat del comerç a l'engròs implica 
en general, per una banda, l'emmagatzematgei,·perfaltra, la·propietat'O el dret a'disposar 
de la mercaderia. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de productes de recuperació. 

611 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, productes alimentaris, begudes i 
tabacs 

611.1 Comerç a l'engròs de cereals, llavors, plantes, adobs, animals vius i aliments per al 
bestiar 
Comerç a l'engròs de cereals i llegums; llavors, flors i plantes; adobs, substàncies 
fertilitzants i plaguicides; animals vius i aliments per al bestiar (pinsos, farratges, etc.). 

S'hi inclou el comerç a l'engròs de tabac en feixos i el de primeres matèries marines 
(peixos vius, algues, esponges, petxines, etc.}. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de fibres tèxtils brutes (616.1), de cuirs i pells (616.2), ni 
de fusta i suro (616.3). 

611.2 Comerç a l'engròs de fruites, verdures, patates i hortalisses 
Comerç a l'engròs de fruites i fruits, verdures, llegums frescos, patates i altres productes 
hortícoles. 

611.3 Comerç a l'engròs de carn, xarcuteria, ous, aviram i caça 
Comerç a l'engròs de carn, xarcuteria i altres productes carnis, ous, aviram i caça. 

611.4 Comerç a l'engròs de productes lactis, olis i greixos comestibles 
Comerç a l'engròs de llet i productes lactis, mel, olis i greixos comestibles. 

611.5 Comerç a l'engròs de begudes i tabac 
Comerç a l'engròs d'alcohols i begudes alcohòliques i analcohòliques, incloses les aigües 
naturals i minerals, i el comerç a l'engròs del tabac. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de tabac en feixos (611.1 }. 

611. 6 Comerç a l'engròs de peix i marisc 
Comerç a l'engròs de peix, crustacis, moluscs, etc. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de primeres matèries marines (peixos vius, algues, 
esponges, petxines, etc.) (611.1 ). 

611.8 Comerç a:l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac (sense predominO 
Comerç a l'engròs de tots o part dels productes alimentaris i/o begudes i/o tabac 
classificats en els subgrups 611.2, 3, 4, 6 i 9 (sense predomini). 

611.9 Comerç a l'engròs d'altres productes alimentaris NCM 
Comerç a l'engròs de productes alimentaris no classificats en els subgrups anteriors del 
grup "Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, productes alimentaris, begudes i 
tabacs" (611) com ara arròs, farina, llegums secs, sucre, conserves, productes de 
confiteria, fruita seca, confitats amb vinagre, cafè, te,_ cacau, espècies, etc. 
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612 Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir 

612.1 Comerç a l'engròs de teixits a metres, tèxtils per a la llar i catifes 
Comerç a l'engròs de teixits a metres, roba de llit, roba blanca, tapisseria i altres tèxtils per 
a la llar, feltre, linòleum, catifes tapissos, estores, etc. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de fibres textils brutes i productes semielaborats 
(616.1). 

612.2 Comerç a l'engròs de roba exterior 
Comerç a l'engròs de roba exterior de senyora, senyor i infantil, inclosa la de treball, unifor
mes i peces especials. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de gèneres de punt (612.4), ni de pelleteria, marroqui
neria, etc. (612.3). 

612.3 Comerç a l'engròs de calçat, pelleteria, articles de cuir i marroquineria 
Comerç a l'engròs de calçat, pelleteria i similars, articles de cuir, marroquinera, articles de 
viatge, albarderia i altres manufactures de pell, cuir i succedanis. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de cuirs i pells en brut. 

612.4 Comerç a l'engròs de camiseria, llenceria, merceria i gèneres de punt 
Comerç a l'engròs de camiseria, llenceria, roba interior, merceria, calceteria i gèneres de 
punt. 

612.8 Comerç a l'engròs de productes tèxtils i de cuir (sense predomini) 
Comerç a l'engròs de tots o part dels productes tèxtils Vo de cuir classificats en els 
subgrups 612.1, 2, 3, 4, i 9 (sense predomini). 

612.9 Comerç a l'engròs d'accessoris del vestit i altres productes tèxtils NCM 
Comerç a l'engròs d'accessoris del vestit i altres productes tèxtils no classificats en els 
subgrups anteriors del grup "Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de 
cuir" (612) com ara barrets, lligadures, paraigües, bastons, corbates i altres articles 
d'adornament i complements del vestit. 

613 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics, de perfumeria i per al manteniment i 
funcionament de la llar 

613.1 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics 
Comerç a l'engròs de productes farmacèutics i medicaments. 

613.2 Comerç a l'engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa 
Comerç a l'engròs de productes de perfumeria, cosmètica, bellesa, drogueria, pintures, 
vernissos, laques, productes de conservació i higiene, etc. 

613.3 Comerç a l'engròs de productes per al manteniment i funcionament de la llar 
Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i altres articles de ceràmica i vidre per a la llar, 
articles de fusta, suro i cistelleria i altres productes per al manteniment i funcionament de 
la llar. 
No s'hi inclou el comerç a l'engròs de. tèxtils per a la llar i catifes (612.1), de mobles (614.2) 
ni aparells electrodomèstics i ferreteria (614.3). 

614 Comerç a l'engròs d'articles de consum durador 

614.1 Comerç a l'engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris 
Comerç a l'engròs de vehicles automòbils, camions, autocars, remolcs, motocicletes, 
bicicletes, etc., i dels seus recanvis i accessoris (inclosos els pneumàtics). 
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6"14.2 Comerç a l'engròs de mobles 
Comerç a l'engròs de mobles de totes menes (de fusta, metàl·lics, etc.) i per a qualsevol ús 
(domèstic, d'oficina, escolar, etc.). 

614.3 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics i ferreteria 
Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics i les seves peces i accessoris, i d'articles 
de ferreteria, ganiveteria, joc de coberts, estris metàl·lics, eines de mà, fumisteria i 
fontaneria, aparells d'ús domètic no elèctrics, etc. 

614.4 Comerç a l'engròs d'aparells i material radioelèctric i electrònic 
Comerç a l'engròs d'aparells J rnat~rial ra.idoelèçtric.s i electrònics; instruments musicals, 
discs, etc. i aparells elèctrics i electrònics d'ús professional 

615 Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i de la química 

615.1 Comerç a l'engròs de carbó 
Comerç a l'engròs de carbons, carbó vegetal i de coc, i dels aglomerats de carbó. 

615.2 Comerç a l'engròs de ferro i acer 
Comerç a l'engròs de ferro i acer en brut i productes semielaborats 

615.3 Comerç a l'engròs de minerals 
Comerç a l'engròs de minerals metàl·lics i no metàl·lics (inclosos els productes de pedre
ra). 

615.4 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics i productes semielaborats 
Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics en brut i productes semielaborats 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de metalls preciosos 

615.5 Comerç a l'engròs de petroli i lubrificants 
Comerç a l'engròs de petroli brut i productes procedents de la refinació de petroli (gasoli
na, oli lleuger, fuel, lubrificants, gasos liquats de petroli, etc.). 

615.6 Comerç a l'engròs de productes químics industrials 
Comerç a l'engròs de fibres artificials i sintètiques, resines artificials, cautxú i matèries 
plàstiques, tintes d'impremta, colorants, olis i greixos industrials, àcids, àlcalis, gasos 
industrials, hidrocarburs bàsics cíclics, productes intermedis de la fabricació de quitrà, 
explosius, material fotogràfic sensible i altres productes químics de base i industrials 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs d'adobs, fertilitzants i plaguicides (611.1 ), de productes 
farmacèutics (613.1), ni de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa (613.2). 

616 Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial 

616.1 Comerç a l'engròs de fibres tèxtils en brut i productes semielaborats 
Comerç a l'engròs de fibres tèxtils brutes i productes semielaborats 

616.2 Comerç a l'engròs de cuirs i pells en brut .·. 
Comerç a l'engròs de cuirs i pells en bí!Jt i semielaborats, pèls, cerres, etc. 

616.3 Comerç a l'engròs de fusta i suro 
Comerç a l'engròs de fusta, fusta escalabornada, llistons, taulers i altres productes 
semielaborts de fusta i fusta artificial, suro, resines i altres productes forestals, i comerç a 
l'engròs de fusteria i articles de fusta per a la construcció i de boteria i altres envasos i 
embalatges. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de carbó vegetal (615.1 ). 

Institut d'Estadística de Catalunya-CNAE-7 4 97 



616.4 Comerç a l'engròs de materials de construcció, vidre i articles d'instal·lació 
Comerç a l'engròs de ciments, calçs, guixos i derivats del ciment, formigons, etc., de vidre 
pla, d'articles d'instal·lació (sanitaris, etc.), tancaments metàl·lics, caldereria grossa, 
estructures metàl·liques, materials per a teulades, revestiments, a'fllaments, etc. 

616.5 Comerç a l'engròs de maquinària per a la fusta i el metall 
Comerç a l'engròs de maquinària per al treball de la fusta i els metalls, i el d'equips, peces 
i accessoris per a aquesta maquinària. 

616.6 Comerç a l'engròs de maquinària agrícola 
Comerç a l'engrò$ de tractors agrícoles, mé)quj1Je$, p(;(;eS$or¡s i estri$ agríc.oles:i,per a la 
ramaderia, avicultura, etc. 

616. 7 Comerç a l'engròs de maquinària tèxtil 
Comerç a l'engròs de maquinària per a la indústria tèxtil, del cuir, calçat i vestit (incloses 
les màquines de cosir i fer punt). 

616.8 Comerç a l'engròs de màquines i material d'oficina 
Comerç a l'engròs de màquines, equips i material d'oficina 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de mobles d'oficina (614.2). 

616.9 Comerç a l'engròs interindustrial d'altres productes, maquinària i material NCAA 
Comerç a l'engròs de productes, maquinària i material no classificats en els subgrups an
teriors del grup "Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial" (616), com ara 
maquinària i equips d'ús general (motors, turbines, maquinària per a manipulació de fluids, 
etc.); motors i generadors elèctrics, equips i material de distribució i transmissió 
d'electricitat, equips de telecomunicacions; maquinària de transport i altres màquines, 
eines i material per a la indústria, el comerç i la navegació, articles tècnics de cautxú, 
plàstic, etc., material i maquinària d'elevació i manipulació i subministraments diversos per 
a la indústria. 
No s'hi inclou el comerç a l'engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus 
accessoris (614.1 ). 

619 Altres tipus de comerç a l'engròs 

619.1 Comerç a l'engròs de joguines i articles d'esport 
Comerç a l'engròs de joguines, jocs de saló i societat i articles d'esport (incloses les armes 
lleugeres i les municions). 

619.2 Comerç a l'engròs d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics 
Comerç a l'engròs d'aparells i instruments de medicina, cirurgia, odontologia i veterinària; 
ortopèdics, òptics, fotogràfics i cinematogràfics. 

619.8 Comerç a l'engròs de productes diversos (sense predomini) 
Comerç a l'engròs d'un assortiment variat d'articles i productes diferents dels que s'han 
especificat en els grups 611, 612, 613, 614, 615, 616 i 619 (sense predomini). 
No s'hi inclou·el comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i/o tabac (sense 
predomini) (611.8), ni el de productes tèxtils i/o de cuir (sense predomini) (612.8). 

619.9 Comerç a l'engròs de productes NCAA 
Comerç a l'engròs de productes no classificats en els subgrups anteriors del grup "Altres 
tipus de comerç a l'engròs" (619), com ara metalls preciosos, articles de joieria, bijuteria i 
de rellotgeria; de paper, cartó, articles de papereria i escriptori; de llibres, periòdics i revis
tes; articles de dibuix, belles arts, etc., instruments de precisió, mesurament i similars; 
articles de fumador, etc. 

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de papers pintats (613.2), ni el d'aparells elèctrics i 
electrònics d'ús professional (614.4). 
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62 Recuperació de productes 

Recollida, demolició, preparació, selecció i venda a l'engròs de rebuigs i béns usats que 
després són generalment reutilitzats com a primera matèria. 

No s'hi inclou les unitats dedicades al desbastallament de vaixells (372), a la demolició 
d'edificis (501), ni a la transformació de béns recuperats per a la producció de nous béns, 
activitats que es classifiquen en la indústria correponent, com passa amb la fabricació de 
tèxtils amb fibres de recuperació (493.3), fabricació de pasta paperera a partir de papers 
usats i draps (471), recautxutatge de cobertes (481.2), etc. 

621 Comerç a l'engròs de ferralla i rebuigs, metàl·lics-ne fèrrics, -
Comerç a l'engròs de productes de ferralla i altres residus i rebuigs de ferro, acer, coure, 
llautó, alumini i altres metalls, procedents de màquines, vehicles i altres materials en 
desús. 

629 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació NCM 
Comerç a l'engròs de productes de resuperació no classificats en els grups anteriors de 
l'agrupació "Recuperació de productes" (62), com ara papers i periòdics usats, rebuigs de 
cartó, draps usats, residus de vidre i rebuigs diversos. 

63 Intermediaris del comerç 

Posen en relació el comprador i el venedor o bé realitzen actes de comerç a compte dels 
seus poderdants, en totes les fases de la comercialització dels productes. Inclou, per tant, 
els comissionistes, corredors i agents comercials, intermediaris, representants no 
assalariats, etc. 

631 Intermediaris del comerç de primeres matèries agrícoles, animals vius, primeres 
matèries tèxtils i productes semielaborats 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de cereals, llavors, plantes, aliments per al 
bestiar, adobs, animals vius, primeres matèries tèxtils, cuirs i pells en brut i productes 
semielaborats d'origen agrícola i animal. 

No s'hi inclou els intermediaris del comerç de fusta (633), ni de fibres artificials i sintètiques 
(632). 

632 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals i productes químics per a la 
tècnica i la indústria 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de combustibles sòlids i líquids, minerals i 
productes químics per a la tècnica i la indústria. 

633 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de la fusta, suro i altres productes forestals, 
materials de construcció (inclosa la fusteria i estructures metàl·liques i productes per a 
teulades; revestiments, amaments, etc.), articles d'instal·lació i vidre pla. 

634 Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de les màquines, equips i material per a la in
dústria, el comerç, la navegació i l'agricultura, i del comerç de màquines, equips i material 
d'oficina i vehicles, bicicletes i motocicletes i els seus accessoris. 

No s'hi inclou els intermediaris del comerç de mobles d'oficina (635). 
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635 Intermediaris del comerç de mobles, articles de parament i ferreteria 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de mobles de tota mena (inclosos els 
d'oficina), articles de parament i per a la instal·lació i equipament de la llar (inclosos els de 
ceràmica i vidre), electrodomèstics, aparells radioelèctrics i electrònics, articles de 
ferreteria, etc. 

No s'hi inclou els intermediaris del comerç de tèxtils per a la llar (636), ni de productes de 
perfumeria, drogueria, higiene i bellesa (639). 

636 Intermediaris del comerç de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de tèxtils .(inclosos els tèxtils per a la llar), 
roba i accessoris del vestit, gèneres punt, etc., calçat, marroquineria, pelleteria, articles de 
viatge i altres articles de cuir i similars. 

No s'hi inclou els intermediaris del comerç de primeres matèries tèxtils, cuirs i pells en brut 
i productes semielaborats (631). 

637 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de productes alimentaris, begudes i tabac 

No s'hi inclou els intermediaris del comerç de tabac en feixos (631). 

638 Intermediaris del comerç de productes diversos (sense predomini) 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de tots o part dels productes classificats en 
els grups 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 i 639 (sense predomini). 

639 Intermediaris del comerç d'altres productes NCAA 
Intervenen com a intermediaris en el comerç de productes no classificats en els grups an
teriors de l'agrupació "Intermediaris del comerç" (62), com ara aparells mèdics, 
ortopèdics, de precisió, mesurament i similars; productes farmacèutics, de perfumeria, 
drogueria, higiene i bellesa; paper i articles de papereria, escriptori, dibuixos i belles arts; 
articles d'òptica, fotografia i cinematografia; joieria, bijuteria i rellotgeria; articles d'esport, 
armes lleugeres, joguines; articles de fumador; llibres, periòdics i revistes, etc. 

64 Comerç al detall 

Revenda de mercaderies en nom propi al públic o, en general, a petits usuaris. Les 
mercaderies poden revendre's tal com es van adquirir o prèvies les transformacions, 
tractaments o condicionaments usuals en el comerç al detall. L'activitat del comerç al de
tall implica en general, per una banda, l'emmagatzematge i, per l'altra, la propietat o el dret 
a disposar de les mercaderies. 

No s'hi inclou els retaurants i cafès (65), les reparacions (670) ni els lloguers (85), quan 
aquestes reparacions i aquests lloguers són independents de l'activitat de comerç al de
tall. 

641 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac 

641 .1 Comerç al detall de fruites, verdures i hortalisses 
Comerç al detall de fruites, verdures, patates i altres productes hortícoles (fruiteries, 
botigues de verdures). 

641.2 Comerç al detall de productes lactis, ous, aviram i caça, olis i greixos comestibles 
Comerç al detall de llet, formatge i altres productes lactis, ous, aviram i caça, i olis i greixos 
comestibles (lleteries, oueries, polleries, formatgeries, etc.). 
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641.3 Comerç al detall de carns, xarcuteria i triperia 
Comerç al detall de carn, embotits, tripes i despulles i altres productes carnis (carnisseries, 
xarcuteries, triperies, etc.). 

No s'hi inclou el comerç al detall d'ous, aviram i caça (641.2). 

641 .4 Comerç al detall de peix i de marisc 
Comerç al detall de peix, crustacis i mol·luscs (peixateries). 

641 .5 Comerç al detall de pa, pastisseria i confiteria 
Comerç al detall de pa, pastissos, pastes, confiteria i masses fredes (despatxos de pa, 
pastisseries, confiteries, despatxos de xurros, etc.). 

No s'hi inclou les unitats que tenen com a activitat principal la fabricació de pa i productes 
de pastisseria encara que ralitzin simultàniament la venda al detall (419). 

641 . 6 Comerç al detall de vins i begudes 
Comerç al detall de vins i begudes alcohòliques i analcohòliques, incloses les aigües 
naturals, gasoses i minerals, sense consum en l'establiment. 
No s'hi inclou els cafès, bars, cafeteries i altres establiments de begudes amb consum en 
l'establiment. 

641 . 7 Comerç al detall de productes del tabac 
Comerç al detall de manufactures del tabac (estancs). 

641 .8 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac (sense predomini) 
Comerç al detall de tots o part dels productes alimentaris i/o/begudes i/o tabac 
classificats en els subgrups 641.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 sense predomini especial de cap d'ells 
(tendes de comestibles, ultramarins, etc.). 

No s'hi inclou els supermercats i similars (648.1), ni els economats i cooperatives de 
consum (648.2). 

641.9 Comerç al detall d'altres productes alimentaris NCAA 
Comerç al detall de productes alimentaris no classificats en els subgrups anteriors del 
grup "Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac" (641), com ara fruits 
secs, confitats amb vinagre, etc. 

642 Comerç al detall de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir 

642.1 Comerç al detall de teixits a metres, tèxtils per a la llar i catifes 
Comerç al detall de teixits en general, roba de llit i taula, catifes, articles de tapisseria i de 
teixits per a la seva confecció (draperies, sederies, tapisseries, matalasseries, etc.). 

642.2 Comerç al detall de roba exterior 
Comerç al detall de roba de confecció per a ús exterior de senyor, senyora i nens, inclosos 
els uniformes, roba per a l'aigua, etc. (tendes de confeccions, etc.). 

642.3 Comerç al detall de camiseria, llenceria i accessoris del vestit 
Comerç al detall de roba per a ús interior, barrets, gorres,,lligadures, paraigües, ombrel·les, 
bastons, ventalls i altres accessoris per al vestit (camiseries, llenceries, cotilleries, 
barreteries, paraigüeries, etc.). 

642 .4 Comerç al detall de merceria 
Comerç al detall de merceria, articles de costura per a senyora, llanes i similars (merceries, 
tendes de labors, de llanes, etc.). 

642.5 Comerç al detall de calçat, marroquineria, articles de viatge i pelleteria 
Comerç al detall de calçat, guanys, bosses de mà, carteres, articles de viatge i marroqui
neria i pelleteria (sabateries, espardenyeries, pelleteries, tendes de bosses, etc.). 
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642.8 Comerç al detall de productes tèxtils i de cuir (sense predomini) 
Comerç al detall de tots o part dels productes tèxtils i/o de cuir especificat en els subgrups 
642.1, 2, 3, 4, i 5 (boutiques, etc.). 

No s'hi inclou els grans magatzems (648.3), ni els economats i cooperatives de consum 
(648.2). 

643 Comerç al detall de productes farmacèutics, perfumeria i drogueria 

643.1 Comerç al detall de productes farmacèutics 
Comerç al detall de productes farmacèutics (farmàcies). 

643.2 Comerç al detall d'articles de drogueria,' perfumeria, higiene i bellesa 
Comerç al detall de productes de perfumeria, cosmètica, higiene, bellesa, drogueria, 
derivats de ceres i parafines, puntures, vernissos, articles de neteja, etc., (perfumeries, 
drogueries, cereries, etc.). 

644 Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar 

644.1 Comerç al detall de mobles Olevat dels d'oficina) 
Comerç al detall de mobles per a la llar, llums, quadres, llunes i miralls, antiguitats, etc. 

No s'hi inclou el comerç al detall de mobles d'oficina (647.2). 

644.2 Comerç al detall de material i aparells elèctrics, radioelèctrics, electrònics 
electrodomèstics 
Comerç al detall d'electrodomèstics, aparells de ràdio i televisió, tocadiscs, magnetòfons, 
discs i altres aparells elèctrics, radioelèctrics i electrònics per a la llar. 

644.3 Comerç al detall d'articles de parament i ferreteria, ceràmica i vidre 
Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, material elèctric, ceràmica i vidre i 
objectes artístics i de decoració per a la llar (ferreteries, llauneries, ganiveteries, 
cristalleries, tendes d'articles per a regal, etc.). 

644.9 Comerç al detall d'altres articles per a l'equipament de la llar NCAA 
Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar no classificats en els subgrups an
teriors del grup "Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar" (644), com ara 
articles de fusta, suro i cistelleria; articles de catxú i plàstic; papers pintats, moquetes, 
parquets i altres revestiments; articles de corderia, lona i espart; material de sanejament; 
màquines de cosir i de fer punt per a la llar, etc. 

645 Comerç al detall de vehicles automòbils, motocicletes, bicicletes i els seus 
accessoris 
Comerç al detall de vehicles automòbils, motocicletes, bicicletes, i dels seus recanvis i 
accessoris. 

S'hi inclou el comerç al detall de vehicles, motocicletes i bicicletes usats o d'ocasió. 

No s'hi inclou la reparació de vehicles automòbils, bicicletes i motocicletes (672). 

646 Comerç al detall de carburants i lubrificants 
Comerç al detall de carburants i lubrificants (assortidors de gasolina i estacions de servei). 

No s'hi inclou les unitats dedicades al mateniment i reparació de vehicles de motor, com 
ara tallers de rentatge, greixatge, etc. 

64 7 Altres tipus de comerç al detall 

647.1 Comerç al detall de combustibles (carbons, bombones de gas, etc.) 
Comerç al detall de combustibles per a ús domèstic (carbons, bombones de gas, llenya i 
carbó vegetal, fuel i petroli per a fogons i llums, etc.). 
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647.2 Comerç al detall de mobles d'oficina, màquines i equips d'oficina 
Comerç al detall de mobiliari d'oficina, màquines d'escriure i altres màquines i equips 
d'oficina. 
No s'hi inclou el comerç al detall d'articles de papereria i escriptori (647.4). 

647.3 Comerç al detall d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics 
Comerç al detall d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics, fotogràfics i 
cinematogràfics. 

64 7.4 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori 
Comerç al detall de llibres (inclosos.els llibres:vells) • .periòdlcs,.diaris;revistes, articles de 
papereria i objectes d'escriptori (llibreries, papereries, quioscs, etc.) i també el comerç al 
detall de segells per a filatèlics. 

647.5 Comerç al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria 
Comerç al detall de rellotges, articles de joieria, argenteria i bijuteria 

647.6 Comerç al detall de joquines i articles d'esport 
Comerç al detall de joguines, articles de càmping i d'esports, incloses les armes, 
municions i articles de pesca. 

64 7. 7 Comerç al detall de llavors i adobs, flors i plantes, i petits animals 
Comerç al detall de llavors i adobs; flors i plantes; peixos, ocells, gossos i altres animals 
domèstics i d'articles per a ells. 

647.8 Comerç al detall de productes diversos (sense predomini) 
Comerç al detall d'un assortiment variat de productes diferents dels classificats en els 
grups 641, 642, 643, 644, 645, 646 i 647, (comerç mitx rural, sales de subhasta, 
terrisseries, etc., sense predomini). 
No s'hi inclou el comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac (sense 
predomini) (641.8), el comerç al detall de productes tèxtils i de cuir (sense predomini) 
(642.8), els supermercats i similars (648.1), els economats i cooperatives de consum 
(648.2), ni els grans magatzems, basars i altres establiments per seccions (648.3). 

647.9 Comerç al detall d'altres productes NCAA 
Comerç al detall de productes no classificats en els subgrups anteriors del grup "Altres 
tipus de comerç al detall" (647), com ara productes d'herbolari; articles de fumador; 
condecoracions, distintius i efectes militars; instruments musicals; objectes religiosos i de 
culte; articles de record per a turistes; articles usats i d'ocasió (excepte llibres, antiguitats i 
vehicles), etc. 
No s'hi inclou les unitats dedicades a la venda de vehicles usats (645), llibres vells (647.4), 
antiguitats (644.1), ni les apostes mútues i loteries (969). 

648 Comerç mixt al detall en grans superfícies 

648.1 Supermercats i similars 
Comerç.mixt al detall en grans superfícies, amb venda predominant de productes 
alimentaris i begudes. 
648.2 Economats i cooperatives de consum 
Comerç al detall en grans superfícies, amb venda predominant d'articles alimentaris, 
d'articles no alimentaris o sense predomini entre ambdós grups d'articles. 

648.3 Grans magatzems 
Comerç mixt al detall en grans superfícies, amb venda predominant d'articles no 
alimentaris. 
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651 Restaurants 
Venda de menjars per a consumir en el mateix establiment i de begudes per a 
acompanyar-les (retaurants i cafeteries, tavernes, etc., que serveixin menjars). 

No s'hi inclou els restaurants que funcionen conjuntament sense dispesa (661), els 
vagons-restaurants (669.1 ), ni els serveis de menjador en centres de treball, menjadors 
d'estudiants i militars (654). 

652 Establiments de begudes i cafès (amb espectacle) 
Venda de begudes per a consumir en el mateix establiment i que presenten de manera 
permanent un espectacle de teatre, saladefestes.-o.música.de.ball(sales de festes,. clubs 
nocturns, cafès-teatre, discoteques, etc.). 

No s'hi inclou els establiments que funcionen conjuntament amb dispesa (662). 

653 Establiments de begudes i cafès (sense espectacle) 
Venda de begudes per a consumir en el mateix establiment i que no presenten de forma 
permanent un espectacle (cafès, bars, gelateries, cafeteries, tavernes, cantines, etc., que 
no serveixen menjars). 
No s'hi inclou els establiments de begudes i cafès, amb espectacles (652), els que 
serveixen menjars (651), els serveis de bar en centres de treball, d'estudiants, militars, etc. 
(654), ni els establiments de begudes i cafès que funcionen conjuntament amb dispesa 
(662). 

654 Serveis de menjador i bar als centres de treball, menjadors d'estudia~ts i militars 
Venda de menjars i/o begudes, generalment a preus reduïts, a grups de persones 
rigorosament definides, relacionades, en la majoria dels casos, per vincles professionals 
(menjadors i bars d'empreses, d'organismes públics, d'estudiants, de militars, etc.). 

661 Hotels i motels, pensions i hostals (amb restaurant) 
Dispesa i explotació d'un restaurant (estigui o no a disposició de clients de pas). S'hi inclou 
els hotels, residències, motels, hostals, pensions, fondes, etc. que serveixin menjars. 

662 Hotels i motels, pensions i hostals (sense restaurant) 
Dispesa i habitacions amb esmorzar o sense, excloent-se'n qualsevol altre àpat. 

663 Apartaments moblats per a turistes 
Allotjaments moblats (cases, apartaments, etc.) per a turistes, a títol onerós. 

669 Altres allotjaments 

669.1 Vagons llit i vagons restaurant 
Serveis de vagons llit, vagons restaurant i cafeteria en els trens. 

669.2 Col·legis majors, residències d'estudiants i residències de joves treballadors 
Allotjament i menjars a preus mòdics, en determinades condicions i durant un temps 
limitat i poden també portar a terme activitats formatives (col·legis majors i menors, 
residències d'estudiants, de joves treballadors, etc.) primordialment a joves. 

669.9 Càmpings, centres i colònies de vacances i altres allotjaments NCAA 
Serveis d'allotjament no classificats en els grups i subgrups anteriors de l'agrupació 
"Hoteleria" (66), com ara càmpings; albergs i campaments; centres, cases i colònies de 
vacances; cases de repòs, allotjaments turístics sense finalitat de lucre d'entitats oficials o 
particulars, per a ús dels seus afiliats, socis o empleats, etc. 
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671 Reparació d'articles elèctrics per a la llar 
Reparació i conservació d'aparells de ràdio i televisió, d'electrodomèstics i d'altres 
materials elèctrics d'ús domèstic i personal. 

672 Reparació de vehicles automòbils, motocicletes i bicicletes 
Reparació i manteniment d'automòbils, camions, autobusos, automòbils d'usos 
especials, remolcs, xassissos, carrosseries, motocicletes i bicicletes efectuats per tallers 
independents. 
S'hi inclou els tallers de rentatge i greixatge. 
No s'hi inclou.les estacions de servei (646), ni'el recautxutatge i .reparació··de eobertes · 
(481.2). 

679 Reparació d'altres béns de consum NCAA 
Reparació de béns de consum no classificats en els grups anteriors de l'agrupació 
"Reparacions" (67), com ara reparació de calçat i articles de cuir i similars; reparació de 
rellotges, restauració de joies i quadres; reparació i conservació de màquines d'escriure, 
màquines de cosir i brodar, aparells fotogràfics i òptics, instruments de música, joguines, 
ganivets, estisores, paraigües, plomes estilogràfiques, mobles, etc. 

No s'hi inclou els serveis de reparació que es presten en els comerços corresponents 
(agrupació 64), ni els tallers de sargit i repassada de roba. 
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7. TRANSPORT l COMUNICACIONS 

711 Transport ferroviari per via normal 
Transport ferroviari de viatgers i mercaderies per via d'ample igual o superior a 1,435m. i 
les instal·lacions i establiments necessaris per a aquesta activitat. 

No s'hi inclou les xarxes que serveixen totalment o principalment a una sola població ur
bana (721.1 ), els grans tallers de reparació de les empreses de ferrocarrils (381 ), les grans 
reparacions de material fix (503), l'explotació de vagons-llit i vagons-restaurant (669.1 ), els 
establiments d'empreses de ferrocarrils que exploteh línies regülarn ·d'autobusos (722), ni 
el lloguer de vagons i contenidors per al transport de mercaderies per ferrocarril (855). 

712 Transport ferroviari per via estreta 
Transport ferroviari de viatgers i mercaderies per via d'ample inferior a 1,435 m. i les 
instal·lacions i establiments necessaris per a l'exercici d'aquesta activitat, fins i tot els 
ramals particulars. 
No s'hi inclou les xarxes que serveixen totalment o principalment a una sola població ur
bana (721.1), les grans reparacions de material fix (503) i rodant (381), ni el lloguer de 
vagons i contenidors per al transport de mercaderies per ferrocarril (855). 

721 Transport urbà de viatgers 

721.1 Transport regular col·lectiu 
Transport urbà regular col·lectiu en metropolità, autobús, tramvia, trolebús, etc. i els 
serveis regulars que s'estableixen per a determinades categories de persones, amb 
exclusió d'altres viatgers (obrers, escolars, passatgers de companyies aèries, etc.). 

721.2 Transport en autotaxis 
Transport de viatgers en automòbils amb taxímetre i altres automòbils de lloguer (taxis, 
grans turismes), cotxes de punt, etc. 

722 Transport de viatgers per carretera 
Transport regular, discrecional u ocasional de viatgers per carretera (fins i tot de lloguer 
d'autocars amb conductor (854), i el transport mixt de viatgers i mercaderies. 
No s'hi inclou el transport amb autotaxis (721.2), el lloguer d'automòbils sense conductor 
(854), ni els serveis d'ambulància (942) i cotxes fúnebres (979). 

723 Transport de mercaderies per carretera 

723.1 Transport de mercaderies per compte propi 
Transport (regular o no, urbà o interurbà) de mercaderies per compte propi en camions o 
vehicles similars (remolcs, semiremolcs, camions cisterna, etc.). 

723.2 Transport de mercaderies per compte d'altri 
Transport (regular o no, ·urbà o interurbà) de mercaderies per compte d'altri en camions o 
vehicles similars i els serveis de mudances. 

724 Transport per canonada (oleoductes i gasoductes) 
Transport per canonada de petroli brut i productes petrolífers refinats (oleoductes) de tot 
tipus de gas (gasoductes). 

729 Altres transports terrestres NCAA 
Transport terrestre de modalitat no classificada en els grups anteriors de l'agrupació 
"Altres transports terrestres" (72), com ara transports per ferrocarril de cramellera, 
telefèrics, funiculars, etc. 
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731 Transport marítim internacional 
Transport marítim en llargues travessies (oceànic) de viatgers, mercaderies o transport 
mixt, en línies regulars o en règim discrecional (creuers, etc.). 

732 Transport marítim de petroli brut i gasos 
Transport marítim en llargues travessies o de cabotatge, de petroli brut, petroli refinat i 
gasos liquats. 

733 Transport de cabotatge i per vies navegables interiors 
Transport de cabotatge i per vies navegables-interiors (rius, llacs, can~ls, etc,) de.viatgers, 
mercaderies o transport mixt, en línies regulars o en règim discrecional. 

No s'hi inclou el transport marítim de petroli brut i gasos (732). 

7 41 Transport aeri regular 
Transport aeri regular, nacional i internacional, de viatgers i mercaderies. 

742 Transport aeri no regular 
Transport aeri no regular (vols "charter", per càrrega, etc.) nacional i internacional, de 
viatgers i mercaderies. 

S'hi inclou els serveis d'helicòpters i taxis aeris, de circuits aeris, etc. 

No s'hi inclou les unitats dedicades a la publicitat aèria (844), fotografia aèria (973), ni al 
sembrament, desinsectació, polvorització, etc. aèries (030). 

751 Activitats afins al transport terrestre 

751.1 Explotació d'aparcaments 
Explotació de garatges i aparcaments en locals i a l'aire lliure. 

751.9 Altres activitats afins al transport terrestre NCAA 
Transport terrestre diferent de l'especificat en el subgrup "Explotació d'aparcaments" 
(751.1); sense efectuar el transport de persones o mercaderies, com ara l'explotació 
d'autopistes, carreteres, ponts i túnels de peatge; el remolc de vehicles de carretera, etc. 

No s'hi inclou el dipòsit i emmagatzematge de mercaderies (754), les agències de viatges 
(755), ni els intermediaris del transport (756). 

752 Activitats afins al transport marítim i per vies navegables interiors (explotació de 
ports, etc.) 
Transport marítim i per vies navegables interiors, sense efectuar el transport de persones o 
de mercaderies, com ara el remolc de vaixells; el pilotatge i abalisament, atracada, càrrega 
i descàrrega de vaixells; l'explotació i manteniment de vies d'aigua, ports, espigons, dics, 
fars, etc., salvament de vaixells i carregaments en perill, etc. 

753 Activitats afins al transport aeri (explotació d'aeroports, etc.) 
Transport aeri, sense efectuar transport,de persones o mercaderies, com ara l'explotació 
d'aeroports i aeròdroms civils (públics i privats), radiofars i estacions de radar, centres de 
control de rutes aèries i de la circulació aèria, etc. 

No s'hi inclou el dipòsit i emmagatzematge de mercaderies (754), les agències de viatges 
(755), els intermediaris del transport (756), els clubs de vol a vela (968), ni les escoles de 
formació de pilots (936). 

754 Dipòsits i emmagatzematge de mercaderies 
Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies, com a servei independent, de tota mena de 
mercaderies (magatzems frigorífics, guardamobles, sitges, dipòsits per a líquids i altres 
magatzems per a mercaderies en general, inclòs el dipòsit inactiu d'automòbils). 
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755 Agències de viatges 
Gestió per al transport, allotjament i/o alimentació dels viatgers. 

No s'hi inclou les organitzacions de promoció del turisme (954). 

756 Intermediaris del transport 
Intermediaris en les operacions de transport com ara els comissionistes i corredors de 
transports, els comissionistes-expedidors, la consignació de vaixells, les agències de 
duanes, els agents de trànsit, les agències de corredors de càrregues, etc. 

761 Correus i serveis oficials de telecom.unicacions 
Servei postal, servei telegràfic i serveis oficials de comunicacions radioelèctriques i 
telecomunicacions, i els serveis auxiliars a aquestes comunicacions. 

762 Serveis privats de telecomunicacions 
Servei telefònic i serveis privats de comunicacions radioelèctriques i telecomunicacions, i 
els serveis auxiliars a aquestes comunicacions. 

No s'hi inclou les emissores i repetidors de radiodifusió i televisió (964). 
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8. INSTITUCIONS FINANCERES, ASSEGURANCES, SERVEIS PRESTATS A 
LES EMPRESES l LLOGUERS 

811 Banc d'Espanya i Institut Espanyol de Moneda Estrangera 
Emissió de mitjans legals de pagament i/o assegurança, mitjançant la seva intervenció, del 
mateniment del valor intern o extern de la moneda nacional. 

812 Banca comercial i mixta 
Finança, és a dir, recull, transforma i reparteix reeursòs financersï, en·una part imp'òrtant,· · 
té constituïdes obligacions amb els seus clients per dipòsits a la vista transferibles. 

S'hi inclou també les institucions centrals de la banca comercial i mixta, encara que una 
part important de les seves obligacions no sigui constituïda per dipòsits a la vista transferi
bles i per les seves seccions d'estalvi. 

No s'hi inclou els bancs industrials i de negocis (813). 

813 Bancs industrials i de negocis 
Comprèn els bancs industrials i de negocis, incloses les seves seccions d'estalvi. 

814 Caixes d'estalvis 
Entitats d'estalvi com ara l'Institut de Crèdit de les Caixes d'Estalvi, Confederació 
Espanyola de Caixes d'Estalvi Benèfiques, caixes generals d'estalvi benèfiques, Caixa 
Postal d'Estalvis, caixes rurals, cooperatives de crèdit, etc. 

819 Altres institucions financeres 

819.1 Institucions de crèdit 
Entitats oficials de crèdit (Institut de Crèdit Oficial, Banc Hipotecari d'Espanya, Banc de 
Crèdit Industrial, Banc de Crèdit Local, Banc de Crèdit Agrícola, Banc de Crèdit a la Cons
trucció, Crèdit Social i Pesquer), les entitats de crèdit agrícola no oficials (seccions de 
crèdit de les cooperatives agràries i pòsits agraris) i les entitats de crèdit industrial no 
oficials (seccions de crèdit de les cooperatives industrials i pòsits industrials). 

No s'hi inclou l'Institut de Crèdit de les Caixes d'Estalvis (814), les cooperatives de crèdit 
(814), ni les entitats de redescompte i crèdit (819.2). 

819.2 Entitats de redescompte i crèdit 
Entitats de redescompte i crèdit com ara les cases d'empenyorament, cases comprado
res de paperetes d'empenyorament, de lletres de canvi, de crèdits vençuts, etc. 

819.9 Altres entitats financeres NCM 
Entitats financeres no especificades en subgrups anteriors del grup "Altres institucions 
financeres" (819), com ara les societats de finançament de vendes a terminis, societats i 
fons d'inversió immobiliària, societats de cartera, etc. 

821 Entitats asseguradores de vida i capitalització 
Assegurances i reassegurances d'un risc relatiu a un succés lligat a la durada de la vida 
humana. 

822 Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos 
Assegurances i reassegurances d'un risc relatiu a tota mena d'accidents, malaltia o danys 
(amb excepció dels relatius a un succés lligat a la durada de la vida humana), com ara 
entitats asseguradores d'accidents malalties i enterraments; transports; crèdits; caució; 
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danys materials (incendi, automòbils, responsabilitat civil, robatoris, avaries de 
maquinària, pedregades, bestiar, riscs nuclears, etc.). 

No s'hi inclou les assegurances socials obligatòries (917), ni les entitats asseguradores 
corporatives (823). 

823 Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions, etc.) 
Entitats asseguradores corporatives alienes al règim especial de la Seguretat Social, com 
ara mutualitats laborals, caixes de pensions, mutualitats, germandats i altres previsores de 
funcionaris, de col·legis professionals i d'altres associacions o corporacions. 

No s'hi inclou les assegurances socials.obligatòries.(917). 

831 Auxiliars financers 
Atenen el funcionament dels mercats de valors i exerceixen activitats en el camp financer, 
és a dir, efectuen operacions bancàries o transaccions de valors per compte essencial
ment d'altri. Es classifiquen així les llotges i borses de comerç, borsins, agents de canvi i 
borsa, corredors de comerç, llotges i borses de metalls preciosos, oficines de canvi de di
vises, compensació bancària, les institucions que concedeixen garantia mitjançant firma, 
etc. 

832 Auxiliars d'assegurances 
Exerceixen una activitat auxiliar en el camp de les assegurances, és a dir, efectuen en 
aquest terreny operacions per compte d'altri. Es classifiquen aquí els corredors, perits i 
agents d'assegurances (sempre que no siguin empleats de companyies d'assegurances). 

833 Promoció immobiliària 
Compra o venda de terrenys, immobles i parts d'immobles en nom i per compte propi i 
l'ordenament de la construcció, parcel·lació, urbanització, etc. d'allotjaments per tal de 
vendre'ls. 
No s'hi inclou el lloguer de béns immobles (agrupació 86). 

834 Agents de la propietat immobiliària 
Intervenen com a intermediaris en la compra, venda o arrendament de terrenys, compra, 
venda, construcció i arrendament d'immobles o parts d'immobles, no assumeixen riscs 
propis i operen per compte d'altri. Es classifiquen aquí, entre altres, els agents de la 
propietat immobiliària, les agències d'arrendament de finques, els administradors de 
finques, etc. 
No s'hi inclou l'arrendament d'immobles propis (agrupació 86). 

841 Consellers jurídics 
Presten serveis d'assessoria jurídica a les empreses i organismes com ara despatxos 
d'advocats, notaries, despatxos de procuradors dels tribunals, agències de la propietat in
dustrial i altres despatxos i serveis independents d'assessoria jurídica. 
No s'hi inclou les 'Unitats que realitzen aquests serveis dins d'una empresa o organisme, 
que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica 
que l'empresa o organisme del qual depenen. 

842 Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes 
Presten serveis a les empreses i organismes en temes de comptabilitat tenidoria de llibres, 
censura de comptes, auditoria, matèria fiscal, econòmica i financera i altres serveis 
independents d'assessoria fiscal i comptable. 

11 O Institut d'Estadística de Catalunya-CNAE-74 



No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organismes, 
que es consideraran com a unitats administratvies i es classificaran en la mateixa rúbrica 
que l'empresa o organisme del qual depenen. 

843 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 
Serveis tècnics a les empreses i organismes en temes d'enginyeria, arquitectura, 
urbanisme, investigació, prospecció de jaciments, oficines d'investigació operativa, de 
racionalització i mètodes, topografia, delineació, aixecament de plànols, estudis de 
resistència, anàlisi de primeres matèries i productes acabats, control de qualitat, bancs i 
laboratoris de proves i altres. serveis tècnics in~~pendents. 
No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis -Ointre d'una empresa o organisme, 
que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica 
que l'empresa o organisme del qual depenen. 

844 Publicitat 
Serveis de publicitat a les empreses i organismes mitjançant anuncis, cartells, fullets, 
pel·lícules publicitàries, etc. Aquesta publicitat pot ser propaganda per premsa, ràdio, 
televisió, publicitat aèria o altres mitjans. Es classifiquen aquí les agències de publicitat, la 
decoració publicitària (aparadoristes, etc.), redacció de textos publicitaris, creadors 
artístics de publicitat, la distribució de propaganda comercial, l'estudi i preparació de 
campanyes publicitàries i altres serveis independents de publicitat. 

No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organisme, 
que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica 
que l'empresa o organisme del qual depenen. 

845 Explotació electrònica per compte d'altri 
Serveis a les empreses i organismes en temes d'estudi i anàlisi de processos per al seu 
tractament mecànic, de programació per a equips electrònics, de registre de dades en 
suports d'entrada per a ordinadors i venda de programes, procés de dades a compte 
d'altri i altres serveis independents d'elaboració de dades i tabulació. 

No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organismes, 
que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica 
que l'empresa o organisme del qual depenen. 

846 Empreses d'estudis de mercat 
Realitzen, per a altres empreses i organismes, estudis de mercat, estudis d'opinió, 
d'hàbits de compra i altres serveis independents d'informació i investigació comercial. 

No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organismes, 
que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica 
que l'empresa o organisme del qual depenen. 

849 Altres serveis prestats a les empreses NCAA 
Serveis a les empreses ·i organismes· no classificats en els grups anteriors de l'agrupació 
"Serveis prestats a les empreses" (84), com a.ra cobrament de deutes; confecC:ió de factu
res; serveis mecanogràfics, taquigràfics i de reproducció d'escrits, plànols i documents; 
serveis de traducció i similars; serveis de custòdia i transport; serveis de col·locació i 
submnistrament de personal (excepte d'artistes); serveis de gestió administrativa; serveis 
d'informació i difusió no publicitària; serveis de protecció i altres serveis independents. 

No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organisme, 
que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica 
que l'empresa o organisme del qual depenen, ni tampoc les agències de col·locació 
d'artistes (969). 
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851 Lloguer de maquinària i equips agrícoles (sense personal permanent) 
Lloguer (amb opció a compra o sense i com a servei especialitzat) de maquinària i equips 
per a l'agricultura i la ramaderia, sense que aquest lloguer inclogui els serveis de 
conductors o altres operaris. 
No s'hi inclou el lloguer de maquinària i equips agrícoles amb personal permanent, és a 
dir, quan van inclosos els serveis del personal que fa funcionar aquesta maquinària i 
aquests equips (030). 

852 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció (sense personal permanent) 
Lloguer (amb opció a compra o.sense i com.a servei especialitzat) .de.maquinària i equips 
per a la construcció i obres públiques, sense que aquest lloguer inclogui els serveis de 
conductors o altres operaris. 
No s'hi inclou el lloguer de maquinària i equips per a la construcció i obres públiques amb 
personal permanent, és a dir, quan van inclosos els serveis del personal que fa funcionar 
aquesta maquinària i aquests equips (50). 

853 Lloguer de maquinària i equips comptables, d'oficina i càlcul electrònic (sense per
sonal permanent) 
Lloguer (amb opció a compra o sense i com a servei especialitzat) de maquinària i equips 
comptables, d'oficina i càlcul electrònic, sense que aquest lloguer inclogui els serveis de 
pesonal que fa funcionar aquesta maquinària i aquests equips. 
No s'hi inclou el lloguer de maquinària i equips comptables, d'oficina i càlcul electrònic 
amb personal permanent, és a dir, quan van inclosos els serveis del personal que fa fun
cionar aquesta maquinària i aquests equips (845 i 849). 

854 Lloguer de vehicles automòbils (sense conductor) 
Lloguer de vehicles automòbils sense conductor per al transport de persones o 
mercaderies. 
No s'hi inclou el lloguer de vehicles automòbils amb conductor (agrupació 72). 

855 Lloguer d'altres mitjans de transport (sense conductor) 
Lloguer de mitjans de transport sense conductor, diferents de vehicles automòbils, com 
ara lloguer de vagons i contenidors per al transport ferroviari, carretons de mà, etc. 
No s'hi inclou el lloguer de vehicles automòbils sense conductor (854), el d'altres mitjans 
de transport amb conductor (divisió 7), ni el de bicicletes, llanxes, canoas, etc. (856 o 968). 

856 Lloguer de béns de consum 
Lloguer, com a servei especialitzat, de roba; d'articles i aparells per a la llar; de roba blanca 
de llit i taula, lloguer de material esportiu (llanxes, canoes, bicicletes, patins, cavalls de 
muntar, etc.) excepte en el cas que aquesta activitats estigui lligada a l'explotació d'una 
instal.alció esportiva, i el lloguer d'altres béns de consum. 
No s'hi inclou el lloguer de béns de consum quan aquesta activitat secundària del comerç 
al detall (agrupació 64), ni el de material esportiu lligat a l'explotació d'instal·lacions 
esportives (968). 

859 Lloguer d'altres béns mobles NCAA (sense personal permanent) 
Lloguer (amb opció de compra o sense i com a servei especialitzat) de béns mobles no 
classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Lloguer de béns mobles" (85), com ara 
maquinària i equips per a mineria i petroli, per a la indústria de transformació, màquines 
expenedores d'articles o subministradores de serveis, maquinària i equips hotelers, etc. 
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sense que aquest lloguer inclogui els serveis del personal que fa funcionar aquesta 
maquinària i aquests equips. 

No s'hi inclou el lloguer de béns mobles amb personal permanent, ni la distribució de 
pel·lícules cinematogràfiques (962). 

861 Lloguer d'habitatges 
Arrendament d'habitatges i apartaments propis. 
No s'hi inclou la promoció immobiliària (833), els agents intermediaris de la propietat 
immobiliària (834), ni el lloguer d'apartaments moblats per a turistes (663). 

869 Lloguer de locals industrials i altres lloguers NCAA 
Arrendament de terrenys, immobles, locals industrials, de negocis, etc. propis (excepte 
habitatges i apartaments). 
No s'hi inclou el lloguer d'habitatges (861), la promoció immobiliària (833), ni els agents i 
intermediaris de la propietat immobiliària (834). 
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9 AL TRES SERVEIS 

En aquesta divisió s'ha introduït, a nivell de quatre dígits (subgrups), la distinció entre 
serveis destinats a la venda i serveis no destinats a la venda, seguint les normes de les 
classificacions internacionals d'acord amb les exigències de la Comptabilitat Nacional. 

Per serveis destinats a la venda s'entenen aquells serveis susceptibles de ser venuts o 
comprats en el mercat i que són produïts per unitats els recursos de les quals 
procedeixen, en la seva major part, de la venda de la seva producció. Aquells altres serveis 
que no estan inclosps en l'anterior definició es consideraran serveis no destinats a la ven-
da. · · '· -. ····· ·· 

Amb aquesta finalitat, en la quarta xifra dels subgrups d'aquesta divisió, s'ha reservat el 
dígit 1 per als serveis de les administracions públiques no destinats a la venda, el dígit 2 
per als serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre no destinats a la venda i 
el dígit 3 per als serveis destinats a la venda. 

Per institucions privades sense finalitat de lucre s'entenen aquelles que, fent servei a les 
llars, no estan finançades en la seva major part per l'Administració pública. Les que 
serveixen a l'Administració pública o estan finançades per ella en la seva major part es 
considera que formen part de les administracions públiques. 

911 Administració central 
Organismes superiors del govern (cap d'Estat, Presidència i Vicepresidència del Govern, 
òrgans legislatius i consultius de caràcter nacional, òrgans polítics a nivell central i 
comissions i tribunals de fiscalització o d'examen de comptes que actuen en nom dels 
òrgans legislatius), els serveis oficials de l'Administració central (ministeris, departaments i 
serveis que atenguin el desenvolupament potencial econòmic i les exigències col·lectives 
de la societat, serveis financers i fiscals, de relacions exteriors, etc.). 

S'hi inclou els ministeris i serveis administratius centrals que s'ocupen d'activitats 
classificades en altres apartats (sanitat, ensenyament, etc.). 

912 Administració local 
Serveis oficials de l'administració provincial i municipal que atenen el desenvolupament 
del potencial econòmic i les exigències de la societat, serveis financers i fiscals i altres. 

No s'hi inclou l'Administració central (911), els organismes autònoms de l'Administració 
(913), ordre públic i seguretat (915), els serveis de l'administració de justícia (914), defensa 
nacional (916), ni Seguretat Social (917). 

913 Organismes autònoms de l'Administració 
Organismes autònoms de l'Administració i els seus serveis administratius. 

914 Justícia 
Serveis d'administració de justícia (Tribunal Suprem, tribunals, audiències, jutjats, jutges 
de pau, -establiments penitenciaris; institucions de reeducació de menors delinqüents, 
escoles i hospitals de presons i els serveis administratius directament dependents dels 
tribunals i la Magistratura del Treball) 

No s'hi inclou el Ministeri de Justícia (911) ni els tribunals militars (916). 

915 Ordre públic i seguretat 
Serveis d'ordre públic i seguretat de l'Administració central, provincial i municipal i de les 
institucions que asseguren la protecció de la població civil i els serveis adminstratius que 
en depenen. 

No s'hi inclou les forces armades (916). 
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916 Defensa nacional 
Forces armades (exèrcits de terra, mar i aire) i els seus serveis administratius, logístics i 
tècnics. 

S'hi inclou igualment els hospitals, acadèmies, escoles i tribunals militars. 

No s'hi inclou els ministeris militars (911). 

917 Seguretat Social 
Entitats gestores de la Seguretat Social i els seus serveis administratius. S'hi inclou aquí 
l'Institut Nacional de Previsió, les mutualitats laborals del règim general de la Seguretat 
Social i les entitats d'estructura mutualista del règim especial de-1a•,Seguretat,;Social· · 
(mutualitat agrària, treballadors del mar, mutualitat domèstica, etc.). 

No s'hi inclou l'assistència sanitària de la Seguretat Social (941 i 942). 

921 Serveis de sanejament de vies públiques i similars 
Serveis comunitaris i privats de sanejament de vies públiques (neteja de carrers, jardins, 
places, etc., de clavegueres i col·lectors; recollida i eliminació d'escombraries i deixalles; 
d'evacuació i depuració d'aigües residuals; de desinfecció, desinsectació i desratització, 
etc.) serveis de protecció i condicionament ambiental (contra sorolls, vibracions, 
contaminació, etc.) servei de bombers, socorrisme, auxili en carretera, administració de 
cementiris, etc. 

No s'hi inclou els serveis de lluita contra plagues, fumigació, etc. agricoles (030). 

922 Serveis de neteja (serveis destinats a la venda} 
Neteja d'interiors, finestres, aparadors, oficines i locals en general i la neteja de xemeneies 
i altres conductes. 

No s'hi inclou l'arrebossat de façanes (502), els serveis de sanejament (921), ni les 
bugaderies, tintoreries i serveis similars (971). 

931 Centres d'educació preescolar 
Jardins d'infància i les escoles de pàrvuls, públics i privats. 

No s'hi inclou les guarderies, llars bressol (951). 

932 Centres d'educació general bàsica 
Centres públics i privats d'educació general bàsica de primera i segona etapa, i centres 
d'educació per a deficients, minusvàlids, subnormals, etc. 

S'hi inclou els centres d'educació general bàsica que imparteixen a més educació prees
colar. 

933 Centres de batxillerat 
Centres públics i privats d'ensenyament de batxillerat i COU (curs d'orientació 
universitària). 

S'hi inclou els centres de batxillerat que imparteixen a més educació general bàsica Vo 
preescolar. 

934 Centres d'educació superior 
Escoles universitàries, facultats universitàries, escoles tècniques superiors i col·legis 
universitaris. 

No s'hi inclou les escoles i les acadèmies militars (916), ni les clíniques universitàries (941 ). 
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935 Centres de formació i perfeccionament professional 
Centres de formació i perfeccionament professional de primer, segon i tercer grau. 
No s'hi inclou els centres d'educació superior (934), les escoles i acadèmies militars (916), 
ni les escoles de presons (914). 

936 Personal docent independent i altres centres d'educació (serveis destinats a la 
venda) 
Professors i personal docent independent, qualsevol que sigui la matèria que ensenyin 
(inclosa la música, però excloses les activitats esportives i recreatives), les autoescoles, les 
escoles de pilots (excepte militars) acadèmies de cultura ger:ieral, -de costura, d'idiomes, 
de mecanografia, etc. 

No s'hi inclou els professors independents i les escoles d'esports (968), ni els que 
ensenyen la pràctica d'activitats recreatives (ball, etc.) (69). 

937 Investigació científica i tècnica 
Instituts i entitats dedicats a la investigació de ciències exactes i naturals, ciències 
mèdiques, ciències socials, ciències jurídiques i d'humanitats, a la investigació agrària, a la 
investigació tècnica i industrial, etc. 

S'hi inclou les reials acadèmies i altres instituts i entitats científiques i d'investigació. 

No s'hi inclou els laboratoris d'anàlisis mèdiques (942), ni l'activitat d'investigació 
realitzada com a activitat secundària per a unitats d'empreses o establiments, que es 
classificaran en la mateixa rúbrica que l'empresa o l'establiment. 

941 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana 

942 Altres establiments sanitaris 
Establiments i unitats sanitàries sense règim d'internat, com ara cases de socors, 
clíniques d'urgència, ambulatoris i policlíniques, balnearis, dispensaris de lluita 
antipalúdica, antivenèria i altres especialitats, laboratoris d'anàlisis mèdiques, serveis 
d'hemoteràpia i transfusions, de radioteràpia i radiodiagnòstics, de terapèutica física i 
recuperació, d'ortopèdia, d'ambulàncies i transport de malalts i altres establiments i 
serveis sanitaris sense règim d'internat. 
No s'hi inclou els instituts de bellesa encara que estiguin especialitzats en massatges 
(972). 

943 Consultoris de metges (serveis destinats a la venda) 
Consultoris particulars de metges, ja siguin de medicina general o especialitstes, inclosos 
els estomatòlegs però no els odontòlegs. 

No s'hi inclou els consultoris odontològics (944). 

944 Consultoris i clíniques odontològics (serveis destinats a la venda} 
Consultoris i clíniques particulars odontològics. 
No s'hi inclou els estomatòlegs (943), ni els tallers de pròtesis dentals (932.2). 

945 Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i similars (serveis 
destinats a la venda) 
Llevadors o llevadores i infermers o infermeres, practicants, auxiliars tècnics sanitaris i 
altres professionals sanitaris independents. 
No s'hi inclou els assistents socials, les comunitats i llars per a infermeres (951). 
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946 Consultoris i clíniques veterinaris 
Establiments d'assistència veterinària amb règim d'internat o sense (consultoris, clíniques 
i altres serveis veterinaris). 

No s'hi inclou les guarderies per a animals sense assistència veterinària, les perruqueries 
de gossos, etc. (979). 

951 Assistència social 
Obres socials i allotjaments d'assistència social i abasta l'assistència social a la infància, 
joventut i subnormals; la dona; l'adult desvalgut o marginat social; els vells; els invidents; 
sords-muts i altres invàlids; la Creu Roja;. or~anitzacions socials d'ajuda moraLo jurídica i 
altres institucions i fundacions d'assistència benèfica-social. 

No s'hi inclou la Seguretat Social (917), els hospitals asils (941), les activitats sanitàries de 
la Creu Roja (agrupació 94), ni les institucions de reeducació de menors delinqüents (914). 

952 Associacions professionals i organitzacions econòmiques 
Cambres oficials de comerç, indústria, navegació i mineres, els col·legis i associacions 
professionals i les organitzacions econòmiques. 

No s'hi inclou les institucions creades per aquestes organitzacions a fi de desenvolupar 
activitats d'ensenyament i investigació (93), sanitat (94), assistència social (951), edició 
(475), etc. 

953 Organitzacions sindicals 
Organització sindical. 

No s'hi inclou les institucions creades per aquestes organitzacions a fi de desenvolupar 
activitats en matèria d'ensenyament i investigació (93), sanitat (94), assistència social 
(951), edició (475), etc. 

954 Organitzacions de promoció del turisme 
Unitats que es dediquen a la promoció del turisme i a la informació en matèria turística 
(oficines de turisme, clubs turístics, etc.). 

No s'hi inclou els allotjaments (66), les agències de viatges (755) ni el Ministeri i els seus 
serveis administratius (911). 

955 Organitzacions religioses 
Organitzacions del clericat catòlic secular (arquebisbes, bisbats, parròquies, etc.), del 
clericat catòlic regular (ordes religiosos), de l'apostolat catòlic seglar, etc. i d'altres 
confessions religioses. 

No s'hi inclou les institucions creades per aquestes organitzacions a fi de desenvolupar 
activitats en matèria d'ensenyament i investigació (93), sanitat (94), assistència social 
(951), edició (475), etc. 

959 Altres serveis prestats a la col·lectivitat NCM 
Serveis prestats a la comunitat no classificats en els grups anteriors de l'agrupació 
"Assistència social i altres serveis prestats a la col·lectivitat: (95), com ara les associacions 
filosòfiques i culturals; associacions familiars i de consumidors; ordes civils i militars i altres 
associacions cívica-socials; societats protectores d'animals; associacions polítiques i 
d'opinió pública; societats literàries (ateneus, etc.); associacions de vincles històrics; 
germandats d'ex-combatents, ex-captius, etc., clubs d'automòbils; lliges de temperància; 
agrupacions d'estudiants; associacions i organitzacions juvenils; organitzacions de lluita 
contra accidents, etc. 
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961 Producció de pel·lícules cinematogràfiques 
Finançament, direcció comercial i econòmica i producció de pel·lícules 
cinematogràfiques, des del rodatge fins a la mescla (sincronització del so i la imatge). 

No s'hi inclou els laboratoris cinematogràfics que s'encarreguen de l'elaboració del primer 
negatiu (còpia zero) i els treballs ulteriors (493), la producció de pel·lícules publicitàries 
(844), la distribució de pel·lícules cinematogràfiques (962), ni la contractació d'actors (969). 

962 Distribució de pel·lícules cinematogràfiques 
Distribució, lloguer, repartiment i lliurament de pel·lícules cinematogràfiques. 

963 Sales de cinema 
Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques en sales de cinema, locals a l'aire lliure, etc., 
inclosos els locals mixtos de cinema i teatre. 

964 Radiodifusió i televisió 
Estudis i estacions emissores i repetidores de radiodifusió i televisió, producció de progra
mes i serveis complementaris de radiodifusió i televisió, i distribució per cable d'emissions 
de ràdio o televisió (filodifusió). 

No s'hi inclou les emissions de ràdio d'ús públic, com ara les comunicacions amb vaixells, 
etc. (agrupació 76). 

965 Espectacles (llevat de cinema i esports) 
Presentació d'espectacles de teatre, música, taurins i circenses. 
No s'hi inclou els establiments de begudes i cafès, amb espectacles, com ara sales de 
festes, cafès-teatre, discoteques, etc., (652), les sales de cinema i locals mixtos de cinema 
i teatre (963), les instal·lacions i espectacles esportius (968), les sales i acadèmies de ball 
(969), la contractació d'artistes (969), ni les companyies i artistes independents (966). 

966 Professions liberals, artístiques i literàries 
Pintors, escultors, autors d'obres literàries i periodistes independents, companyies, actors 
i actrius de teatre independents, cinema, televisió i radiodifusió (inclosos locutors i 
presentadors}, música i ball, taurins, circenses, de varietats; productors de programes de 
ràdio i televisió independents; directors d'escena, compositors, directors d'orquestra, 
concertistes i solistes i altres artistes independents. 
No s'hi inclou els dibuixants i creadors de textos publicitaris (844), ni els esportistes i 
professors d'esport independents (968). 

967 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics 
Biblioteques, arxius, museus i altres centres d'informació cultural; les exposicions i altres 
serveis culturals (sales de conferències, etc.); jardins botànics, zoològics, aquaris i 
l'explotació de parcs, monuments i altres lllocs de bellesa natural. 

968 lnstal·laci0ns i organismes-esportius 
Entitats i organismes esportius, l'explotació d'instal·lacions esportives, els gimnasos i cen
tres d'iniciació i ensinistrament esportiu, els esportistes independents, els promotors 
d'espectacles esportius, les escoles i professosrs d'esport independent i el lloguer 
d'articles esportius quan aquesta activitat està lligada a l'explotació d'intal·lacions 
esportives. 
No s'hi inclou la contractació d'esportistes i grups esportius (969), ni el lloguer d'articles 
esportius quan aquesta activitat és independent de l'explotació d'instal·lacions esportives 
(856). 
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969 Altres serveis recreatius NCAA 
Activitats de prestació de serveis recreatius no classificats en els grups anteriors de 
l'agrupació "Serveis recreatius i culturals" (96), com ara les sales, acadèmies i professors 
de ball; les apostes mútues, loteria, apostes i sales de joc; els parcs d'atraccions; les sales 
d'atraccions (billars, futbolins, etc.); instal·lacions firaires i revetlles; jardins d'esplai i parcs 
d'esbarjo públics; casinos, cercles i cases regionals; tele-clubs i cine-clubs; agències 
teatrals i de col·locació d'artistes i esportistes; les agències de vendes de localitats i altres 
serveis afins als espectacles. 

971 Bugaderies, tintoreries i serveis similars 
Rentatge i planxat de roba (incloses les bugaderies automàtiques);· tintoreria i neteja de 
roba; neteja i conservació de pells i les seves confeccions; neteja i conservació de catifes i 
altres articles tèxtils; salons de neteja i tenyiment de calçat i enllustradors i altres serveis 
similars, i tallers de sargit i repassada de roba. 

No s'hi inclou els serveis domèstics (980). 

972 Salons de perruqueria i instituts de bellesa 
Perrruqueries de senyores i senyors; salons i instituts de bellesa i manicura; serveis de 
perruqueria, manicura i tractaments de bellesa a domicili; els serveis de perrruqueria i 
tractaments de bellesa de les escoles de formació professional i saunes, banys públics i 
serveis de massatge. 

973 Estudis fotogràfics 
Estudis fotogràfics de retrat, els serveis de fotografia automàtica, els serveis ambulants de 
fotografia, la fotografia aèria i fotogrametria i altres estudis de serveis fotogràfics fins i fot 
quan, a més de la fotografia, realitzen el revelatge i la reproducció. 

No s'hi inclou els estudis de fotografia publicitaris (844) i de premsa (849), ni els laboratoris 
fotogràfics especialitzats en el revelatge de pel·lícules (493). 

979 Altres serveis personals NCAA 
Serveis personals no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Serveis personals" 
(97), com ara serveis de pompes fúnebres, cremació de cadàvers i altres serveis funeraris; 
agències matrimonials; astròlegs, grafòlegs i quiromàntics; serveis d'acompanyament so
cial i de compres; guarderies per a animals, perruqueries per a gossos, etc. 

980 Serveis domèstics 
Donzelles, cuineres, bugaderes, mainaderes, institutrius, preceptors, majordoms, 
secretaris particulars, majordomes, jardiners i altres treballadors empleats per al 
manteniment de les llars, en règim d'internat o externat, i les agències de prestació de 
serveis domèstics. 

990 Representacions diplomàtiques i organismes internacionals 
Representacions diplomàtiques i consulars acreditades eri el país i també els organismes i 
organitzacions internacionals que mantenen un òrgan executiu fix i permanent. 
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6. Principals abreviatures normalitzades 

La versió normalitzada dels ítems abreujats de la CNAE-7 4 inclou únicament la nomenclatura 
fins a dos dígits i pretén atendre les necessitats formals derivades de la seva habitual 
presentació en taules estadístiques. Complementàriament,,,·també ·s'hi inclouen les 
abreviatures corresponents a l'agregació de les agrupacions de la CNAE-74 en 24 categories, 
sectorialització que s'utilitza molt freqüentment. 

Classificació d'activitats econòmiques CNAE-74 normalitzada: abreviatures de 
divisions (1 dígit) i d'agrupacions (2 dígits). 

Divisió Agrupació Títol 

o Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 

01 Producció agrícola 
02 Producció ramadera 
03 Serveis agrícoles i ramaders 
04 Caça i repoblació cinegètica 
05 Silvicultura 
06 Pesca 

1 Energia i aigua 

11 Combustibles sòlids. Coqueries 
12 Extracció de petroli i gas natural 
13 Refinació de petroli 
14 Extracció i transformació de minerals radioactius 
15 Energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta 
16 Captació, depuració i distribució d'aigua 

2 Minerals no energ. i derivats. lnd. químiques 

21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics 
22 Producció i primera transformació de metalls 
23 Minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes 
24 Indústries de productes minerals no metàl·lics 
25 Indústries químiques 

3 Transformació dels metalls. Mecànica de precisió 

31 Productes metàl·lics Qlevat material de transport) 
32 Construcció de màquinària i equips mecànics 
33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors 
34 Construcció de maquinària i material elèctric 
35 Material electrònic Qlevat d'ordinadors) 
36 Vehicles automòbils i peces de recanvi 
37 Construcció, reparació i manteniment de vaixells 
38 Construcció d'altres materials de transport 
39 Instruments de precisió, òptica i similars 
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Divisió Agrupació Títol 

4 Altres indústries manufactureres 

41/42 Productes alimentaris, begudes i tabac 
43 Indústries tèxtils 
44 Indústries del cuir 
45 Calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils 
46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta 
47 Paper i articles derivats, Arts gràfiques i edrció 
48 Transformació del cautxú i de matèries plàstiques 
49 Altres indústries manufactureres 

5 Construcció 

50 Construcció 

6 Comerç, restaurants i hoteleria. Reparacions 

61 Comerç a l'engròs 
62 Recuperació de productes 
63 Intermediaris del comerç 
64 Comerç al detall 
65 Restaurants i cafès 
66 Hoteleria 
67 Reparacions 

7 Transport i comunicacions 

71 Transport per ferrocarril 
72 Altres transports terrestres 
73 Transport marítim i vies navegables interiors 
74 Transport aeri 
75 Activitats afins al transport 
76 Comunicacions 

8 Institucions financeres, serveis i lloguers 

81 Institucions financeres 
82 Assegurances 
83 Auxiliars financers. Activitats immobiliàries 
84 Serveis prestats a les empreses 
85 Lloguer de béns mobles 
86 Lloguer de béns immobles 

9 Altres serveis 

91 Administració pública, defensa i Seguretat Social 
92 Sanejament de vies públiques, neteja i similars 
93 Educació i investigació 
94 Sanitat i serveis veterinaris 
95 Assistència social i altres serveis col·lectius 
96 Serveis recreatius i culturals 
97 Serveis personals 
98 Serveis domèstics 
99 Representacions diplomàtiques i org. internacionals 
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Classificació d'activitats econòmiques CNAE-74 normalitzada: abreviatures de 

24 classes amb les agrupacions que s'hi inclouen. 

CNAE-74 Activitat 

Classe Agrupació Títol 

1 Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 

01 Producció agrícola 
02 Producció ramadera 
03 Serveis agrícoles i ramaders 
04 Caça i repoblació cinegètica 
05 Silvicultura 

2 Pesca i piscicultura 

06 Pesca 

3 Comb. sòlids, petroli, gas i minerals radioactius 

11 Combustibles sòlids i derivats. Coqueries 
12 Extracció de petroli i gas natural 
13 Refinació de petroli 
14 Extracció i transformació de minerals radioactius 

4 Electricitat, gas i aigua 

15 Energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta 
16 Captació, depuració i distribució d'aigua 

5 Extracció i transformació de minerals 

21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics 
22 Producció i primera transformació de metalls 
23 Minerals no metàl·lics ni energètics Torberes 
24 Indústries de productes minerals no metàl·lics 

6 Indústries químiques 

25 Indústries químiques 

7 Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió 

31 Productes metàl·lics (llevat material de transport) 
32 Construcció de màquinària i equips mecànics 
33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors 
34 Construcció de maquinària i material elèctric 
35 Material electrònic Qlevat d'ordinadors) 
39 Instruments de precisió, òptica i similars 

8 Materials de transport 

36 Vehicles automòbils i peces de recanvi 
37 Construcció, reparació i manteniment de vaixells 
38 Construcció d'altres materials de transport 

9 Productes alimentaris, begudes i tabac 

41/42 Productes alimentaris, begudes i tabac 
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Classe Agrupació Títol 

10 Indústries tèxtils, del cuir i de confeccions 

43 Indústries tèxtils 
44 Indústries del cuir 
45 Calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils 

11 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta 

46 - Indústries de lafüsta,.suro.i.mobles de fusta 

12 Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició 

47 Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició 

13 Cautxú i plàstic. Altres indústries manufactureres 

48 Transfonnació del cautxú i de matèries plàstiques 
49 Altres indústries manufactureres 

14 Construcció 

50 Construcció 

15 Comerç i reparacions 

61 Comerç a l'engròs 
62 Recuperació de productes 
63 lntennediaris del comerç 
64 Comerç al detall 
67 Reparacions 

16 Restaurants, cafès i hoteleria 

65 Restaurants i cafès 
66 Hoteleria 

17 Transport i activitats afins 

71 Transport per ferrocarril 
72 Altres transports terrestres 
73 Transport marítim i per vies navegables interiors 
74 Transport aeri 
75 Activitats afins al transport 

18 Comunicacions 

76 Comunicacions 

19 Institucions financeres i activitats immobiliàries 

81 Institucions financeres 
82 Assegurances 
83 Auxiliars financers. Activitats immobiliàries 

20 Serveis a les empreses. Lloguer de béns 

84 Serveis prestats a les empreses 
85 Lloguer de béns mobles 
86 Lloguer de béns immobles 
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Classe Agrupació Títol 

21 Administració pública, defensa i Seguretat Social 

91 Administració pública, defensa i Seguretat Social 

22 Educació, investigació i serveis culturals 

93 Educació i investigació 
96 Serveis recreatius i culturals 

23 Sanitat i assistència social 

94 Sanitat i serveis veterinaris 
95 Assistència social i altres serveis col·lectius 

24 Altres serveis prestats a la col·lectivitat 

92 Sanejament de vies públiques, neteja i similars 
97 Serveis personals 
98 Serveis domèstics 
99 Representacions diplomàtiques i org. internacionals 
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7. Índex temàtic 

L'índex temàtic que es relaciona seguidament està destinat a facilitar la consulta de la classifi
cació d'activitats econòmiques CNAE-74 normalitzada. S'hi presenten els ítems ordenats 
alfabèticament i el codi o codis assignats a cada concepte considerat. 

A 
Abacà,434 

Abalisament, 752 

Abrasius, 245, 253.9 

Abrics, 453.1, 453.2 

Acadèmies, 916, 936, 969 

Acaricides, 252.2 

Accidents, 822, 959 

Acer, 221, 222, 223, 311.1, 316. 7, 371, 615.2, 621 

Acetat, 251.4 

Acetilè, 251.1, 253.1, 253.9 

Àcid, 253.5, 415, 615.6 

inorgànics, 251.3 

orgànics, 251.2 

sulfúric, 251.3, 252.1 

Acnlics, 251.4, 251.6 

Acrilonitril, 251.5 

Actors/actrius, 966 

Acumuladors, 329.4, 343 

Acústic, 504 

Additius, 253.9 

Adhesius, 253. 7 

Administració, 030, 911, 913, 914, 915, 916, 917, 
921 

central, 911 

local, 912 

Adob, 252.1, 253.7, 321.1, 323.2, 611.1, 631, 647.7 

Adornament, 612.9 

Adult desvalgut, 951 

Advocats, 841 

Aeri, 741, 742, 753 

Aèries, 721.1 
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Aeròdroms, 503, 753 

Aerolliscador, 382 

Aeromodels, 382 

Aeronaus, 382, 481.1 

Aeronàutica, 391 

Aeroports, 325.4, 353, 753 

Aerostats, 382 

Afaitar, 255.2, 316.2, 345, 616.8, 642.2 

Agarbatge, 030 

Agències 

Agents 

de corredors de càrregues, 756 

de duanes, 756 

de viatges, 755 

matrimonials, 979 

comercials, 63 

de canvi i borsa, 831 

de trànsit, 756 

Aglomeració, 11, 111, 112, 113, 322.2 

Aglomerats, 245, 441, 466 

Aglomerats de carbó, 615.1 

Agrària/agrícola, 019, 030, 252.2, 316.1, 319.9, 
424.1, 501, 611.9, 616.6, 631, 819.1, 851, 917 

Agricultura, 030, 252, 634, 851 

Agrupacions d'estudiants, 959 

Agulles, 316.3, 326.2 

Agulles de pi, 051 

Aigua, 062, 160, 253.3, 253.9, 391, 416, 428.1, 
428.2, 503, 504, 611.5, 641.6, 642.2, 752, 921 

Aiguamel, 426 

Aiguardents, 424.2, 424.3 

Aigüeres, 316.4 

.A:1llament, 247.5, 341, 466, 482.2, 616.4, 633 

.A:1llament tèrmic, 504 
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Aire, 019, 221, 329.3, 329.4, 329.9, 503, 504, 751.1, 
916,963 

comprimit, 153 

condicionat, 314.1 

líquid, 253.1 

Aixades, 316.1 

Aixecar/aixecament, 325.4, 843 

Aixetes, 316.9 

Alabastres, 244 

Albarderia/albardons, 442.9, 612.3 

Albercoc, 012 

Albergínies, 012 

Albergs, 669.9 

Alcalins, 343 

Àlcalis, 615.6 

Alcohol, 251.2, 253.5, 324.1, 415, 424, 424.1, 611.5, 
641.6 

Alcoloides, 254.1 

Aldehids, 251.2 

Alevins, 062 

Alfals, 019, 422 

Algues, 061, 253.7, 416, 611.1 

Aliatges, 224.1, 224.2, 224.9, 311.2, 312 

Alimentació, 253.6, 412.4, 422, 423.3, 423.9, 611.8, 
611.9, 637, 641.1, 641.8, 641.9, 648.1, 648.2 

Aliments per al bestiar, 631 

Allisadores, 322.2 

Allistonats, 462 

Allotjament, 663, 669, 669.2, 669.9, 755, 833, 951 

Alls, 012 

Almanacs, 475.9 

Almàssera, 321.1 

Altaveus, 355.1 

Alumini, 212, 224.1, 251.3, 316.7, 371, 621 

Alumino-càlcics, 232.2 

Alvocater, 012 

Amaniment, 415 

Ambient, 255.9, 921 

Ambre, 495.9 

Ambulàncies, 361, 942 

Ambulatoris, 942 

Ametller, 012, 421.2 

Amfibis, 062 

Amfiteatres, 503 

Amiant/amiantociment, 239.9, 243.2, 249 

Amidols, 251.2 

Amilacis, 418.2, 437.2 

Amines, 251.2 

Aminoplasts, 251.4 

Analcohòliques, 428.2, 611.5, 641.6 
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Anàlisis mèdiques, 942 

Anàlisi de processos, 845 

Anestèsia, 392.1 

Anhídrid carbònic, 253.1 

Anhídrid sulfurós, 251.3 

Anilina, 253.2 

Animal, 029, 030, 040, 061, 253.7, 389, 412.2, 
412.3, 413.2, 413.3, 422, 611.1, 631, 647.7, 959, 
979 

Anís, 014 

- Anisats; 424:3 

Antenes, 504 

Antibiòtics, 254.1 

Anticongelants, 253.9 

Antiguitats, 644.1 

Antimoni, 212, 224.9 

Antivibratori, 504 

Antracita, 112 

Anuncis, 844 

Aparadors, 844, 922 

Aparcaments, 751.1, 751_9 

Apartaments, 663, 861 

Àpat, 662 

Aperitius, 424.3, 425.3 

Api, 012 

Apicultura, 029, 321.1 

Apiladores, 325.4 

Apòsits, 254.2 

Apostes, 969 

Apostolat catòlic seglar, 955 

Aprest, 253.7, 436 

Aquari/aquàtics, 062, 412.2, 967 

Aqüeductes, 503 

Aranger gran, 013 

Arbres, 019, 030, 052, 326.1 

Arc, 316.3, 346, 492 

Argent/argenteria, 212, 224.9, 246.5, 647.5 

Argiles, 231.1 

Argó, 253.1 

Armament de guerra, 329.9 

Armaris, 468.2 

Armes, 316.8, 647.6 

Armes lleugeres, 316.8, 619.1, 639 

Armilles, 466 

Aromes/aromatitzats, 253.6, 423.1, 425.3, 428.2 

Arpes, 492 

Arquebisbes, 955 

Arquitectura, 247.9, 843 

Arrebossament, 468.5 

Arrels, 051, 417 
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Arrendament, 834, 861, 869 

Arrissament, 329.1 

Arròs, 011, 417, 418.2, 611.9 

Arsènic, 239.9, 251.3 

Artesania, 61, 452 

Artifici, 255.5 

Avaries, 822 

Avellaner, 012 

Avicultura, 024, 321.1, 611.3, 616.6, 641.2 

Avió/aviació, 030, 130, 382 

Artificials, 062, 242.1, 245, 251.6, 253.3, 253.9, B 
392.2, 412.4, 431.2, 432.2, 433, 435.1, 615.6 

Artistes/artístiques, 644.3, 844, 966, 969 

Arts gràfiques, 47, 253.4, 329.1 

Arxius, 468.2, 967 

Ascensors, 325.4 

Asfalt, 130, 239.9, 249, 251.2, 253.3 

Aspiradores, 345 

Assaonament, 441 

Assecada,417 

Assecadores, 345 

Assegurança,811,821,822, 823, 832 

Assessoria 

fiscal, 842 

jurídica, 841 

Assistència social, 951 

Associacions, 952, 959 

Assortidors, 391 

Assortidors de gasolina, 646 

Astròlegs, 979 

Astronomia, 393 

Ateneus, 959 

Atletisme, 494.2 

Atomització de líquids o pols, 329.9 

Atraccions, 969 

Atuells, 247.9 

Atzeroler, 012 

Audiències, 914 

Auditiva, 392.2 

Auditoria, 842 

Aus, 413.1 

Autobús, 361, 362, 481.1, 672, 721.1 

Autocars, 361, 614.1, 722 

Autoescoles, 936 

Autogirs, 382 

Automàtics, 329.9 

Automòbils, 329.9, 342, 361, 362, 363, 481.1, 614.1, 
645,672, 721.2, 754,822,854,855,959 

Automotors, 381 

Autopistes, 751.9 

Autors, 966 

Autotaxis, 721.2 

Auxiliars tècnics sanitaris, 945 

Auxili en carretera, 921 

Bacallà, 412.2 

Baguls, 464 

Balances de precisió, 391 

Balenes, 412.2 

Ball/ballet, 451, 966 

Ballestes, 316.3 

Balnearis, 942 

Balustrades, 314.2 

Banc/banca,062, 811,812,813,819.1,831,843 

Banderes, 455.9 

Bandes, 453.6 

Bany, 255.2 

Banyeres, 316.4 

Banys públics, 972 

Bar, 653, 654 

Bari, 239.9 

Baritina, 239.9 

Barqueta, 382 

Barres, 246.3, 465 

Barrets, 435.4, 453.6, 612.9, 642.3 

Barrils, 247.9, 464 

Basalts, 231.2, 244 

Basculadores, 325.4 

Basquetbol, 494.2 

Bastidors, 314.1 

Bastimentades, 501 

Bastons, 453.7, 612.9, 642.3 

Batata, 012 

Batedores, 345 

Bateries, 343 

Bateries de cuina, 316.4 

Bates, 435.3, 453.1, 453.2 

Batxillerat, 933 

Bauxita, 247.1 

Bebès, 423.3 

Becs, 413.1 

Begudes, 41, 324.1, 426, 427, 428, 428.2, 611, 
611.5, 611.8, 611.9, 637, 641, 641.6, 641.8, 
641.9, 648.1, 651, 652, 653, 654 

Bèl·lic, 253.8, 382 

Bellesa, 255.2, 613.2, 639, 643.2, 967, 972 



Belles arts, 619.9, 639 

Benèfico,814,951 

Benes, 455.9 

Béns 

de consum, 679, 856 

mobles, 859 

usats, 62 

Bentonita, 253.9 

Benzè, 251.1 

Benzol, 251.2 

brut, 114 

Bescuits, 419.2 

Bessemer, 221 

Bestiar, 413.1, 611.1, 631, 822 

Bestiar 
asiní, 029 

boví, 021 

cabrum, 22, 413.1 

cavallí,029 

mular, 029 

oví, 22 

porcí, 023 

Betums, 239.9, 251.2 

Biblioteca, 468.1, 967 

Bicicletes, 326.1, 383, 481.1, 614.1, 634, 645, 672, 
856 

Bigues, 052, 243.3 

Bijuteria, 491.2, 619.9, 639, 647.5 

Billars, 969 

Bilsters, 224.2 

Biòxid, 253.2 

Bisbats, 955 

Bismut, 212, 224.9 

Bituminats, 473.9 

Blanqueig, 323.1, 436 

Blat, 011, 412.1, 417, 418.2 

Blat de moro, 011, 417, 418.2, 422 

Blau, 253.2 

Bledes, 012 

Blindatge, 341 

Blocs, 243.3, 247.1 

Bobines/bobinadores, 329.1, 341, 342 

Boies, 371 

Boines, 435.4 

Boles, 246.3, 326.2 

Bolets, 051 

Bolígrafs, 495.1 

Bolquets, 362 

Bomba, 329.4, 371 

Bombers, 361, 921 

130 

Bombes d'injecció, 363 

Bombetes, 246.3, 346 

Bombones de gas, 647.1 

Bombons, 421.1 

Bor, 239.9 

Borns, 346 

Borra, 439.9 

Borratge, 012 

Borsa, 831 

Boscos, 051 

Bosses, 329.1, 442.1, 453.7, 473.2, 642.5 

Bosses de mà, 642.5 

Botànics, 967 

Boteria, 322.2, 442.9, 464, 616.3 

Botes, 442.9, 451 

Bótes, 464 

Botigues de verdures, 641.1 

Bous, 021 

Boutiques, 642.8 

Boví, 413.1 

Brandy, 424.3 

Brasers, 316.5 

Brioixeria, 419.2 

Briquetes, 111, 112, 113 

Brisa, 424.1, 425.9 

Brodar, 323.3, 439.2, 455.9, 679 

Brolladors, 051, 428.1 

Brom, 251.3 

Bromurs, 251.1 

Bronzejament, 4 7 4.2 

Broques, 322.3 

Brotxes, 467 

Brous, 423.2 

Bruses, 453.2 

Buata, 439.9 

Buc, 371 

Bufador, 246.5 

Bufandes, 435.4 

Bufetes, 413.1, 413.3 

Bugaderia, 329.2, 971, 980 

Bugies, 255.3, 342 

Bunyols, 419.2 

Burins, 316.1 

Butadiè, 251.1 

Butaques metàl·liques, 316.6 

Butil, 251.5 

Butxaca, 399 
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C 
Cabdells, 473.9 

Cabell, 255.2, 316.2 

Cabestrells, 392.2 

Cabines telefòniques, 316.6 

Cable, 316.3, 341, 346, 439.1, 964 

Cables elèctrics, 341 

Cabotatge, 732, 733 

Cabra, 22 

Caça, 029, 040, 061, 413.1, 611.3, 641.2 

Cacau, 014, 421.1, 611.9 

Cacauet, 014, 412.1 

Cadàvers, 979 

Cadena, 316.3, 325.4, 326.1 

Cadires, 383, 389, 468.1, 468.2 

Cadmi, 212 

Cafè, 014, 417, 423.1, 611.9, 652, 653 

Cafeteres, 345 

Cafeteria, 651, 653, 669.1 

Caixa postal, 814 

Caixes, 222, 326.1, 329.1, 362, 464, 472, 473.1, 
473.2 

d'estalvi, 814 

de pensions, 823 

de velocitats, 363 

fortes, 316.6 

registradores, 330 

Calabrots, 439.1 

Caladors, 061 

Calats, 453.9 

Calc, 437.2 

Calcària, 231.2, 244 

Calçat, 323.2, 451, 452, 465, 481.9, 482.2, 612.3, 
612.9, 616.7, 636, 642.5, 679, 971 

Calces/calçotets, 453.4 

Calceteria, 435.2, 612.4 

Calci, 232.2, 251.3 

Calcinació, 211, 212 

Calçs, 232.2, 242.3, 325.2, 616.4 

Càlcul/calculadora, 330, 391 

Càlcul electrònic, 853 

Caldereria grossa, 315, 616.4 

Calderons de colament, 325.3 

Calefacció, 153, 314.1, 316.5, 504 

Calendaris, 475.9 

Calibradors, 322.3 

Camamilla, 423.1 

Càmares, 393 
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Cambres, 481.1 

Cambres oficials, 952 

Camions, 243.1, 361, 362, 481.1, 614.1, 672, 723.1, 
723.2 

Camises, 435.3, 435.4, 453.4, 612.4, 642.3 

Campaments, 052, 669.9 

Campanetes, 316.9 

Campanyes publicitàries, 844 

Càmping, 481.9, 647.6, 669.9 

Camps d'esports, 503 

Canalització, 503, 504 

Canals, 503, 733 

Cànem, 014, 412.1, 434 

Canoes,856 

Canonada, 152,241,243.3,315, 724 

Cantines, 653 

Càntirs, 247.9 

Canvis, 326.1 

Canvi de divises, 831 

Canvi i borsa, 831 

Canya, 051, 420, 424.1, 424.2, 467, 468.3 

Canya de sucre, 014 

Caolins, 231.1 

Capells, 453.6, 454, 456 

Capes, 051, 453.1, 453.2 

Capitalització, 821 

Càpsules fulminants, 253.8 

Captació, 160 

Captius, 959 

Captivitat, 029 

Captura, 061 

Cap d'estat, 911 

Caqui, 012 

Caramels, 421.2 

Carbamats, 252.2 

Carbassa, 012 

Carbó, 114, 247.1, 251.2, 253.9, 255.9, 346, 615.1, 
647.1 

Carbonització, 432.1 

Carboquímica, 251.2 

Carburant, 253.9, 363, 391, 646 

Carburat, 221 

Carbur de calci, 251.3 

Carcasses d'edifici, 314.2, 501 

Cardatge, 431.1, 432.1 

Cards, 012 

Cargols, 029, 316.3 

Carn/carnisseries, 413.1, 413.2, 611.3, 641.3 

Càrnies, 324.1 

Càrrega, 362, 752 
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Carregaments, 752 

Carretera, 325.1, 353, 503, 722, 723, 751.9 

Carretes, 389, 855 

Carrets, 465 

Carros, 389 

Carrosseria, 362, 363, 672 

Carta, 473.3 

Cartells, 844 

Carteres, 442.1, 642.5 

Cartó, 329.1, 471, 472, 473.1, 473.2, 473.3, 473.4, 
473.9, 619.9, 629 

Cartulina, 472 

Carxofes, 012 

Cascs, 453.6 

Caseïna, 253.7, 414.1 

Cases, 663, 669.9, 819.2 

de socors, 942 

regionals, 969 

Casinos, 969 

Castanyer, 012 

Catàlegs, 475.1 

Caterina, 326.1 

Catgut, 254.2 

Catifes, 437.1, 456, 481.9, 482.2 612.1, 642.1, 971 

Catxalots, 412.2 

Caució, 822 

Cautxú, 014, 251.5, 253.3, 253.7, 324.3, 481.9, 
615.6, 616.9, 644.9 

Cava, 425.1, 425.2 

Cavalls, 856 

Caviar, 416 

Cebes, 012 

Cèl·lules, 382 

Cel·lulosa, 243.3, 251.4, 251.6, 253.3, 253.7, 437.2, 
482.1 

Cementiris, 921 

Censors jurats de comptes, 842 

Central, 151.1, 351.1, 812, 911, 915 

Centrals elèctriques, 151.1, 151.2, 151.3 

Centres d'educació, 936 

Centres de control, 753 

Centres de treball, 654 

Centrifugadores, 329.9 

Cera, 029, 255.3, 495.9, 643.2 

Ceràmica, 231.1, 247, 247.3, 247.5, 247.9, 325.2, 
613.3, 635, 644.3 

Cereals, 011, 417, 418.2, 423.3, 424.1, 424.2, 611.1, 
631 

Cerres, 616.2 

Cerussa, 253.2 

Cervesa, 324.1, 427 
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Cetacis, 061 

Cetones, 251.2 

Charter, 742 

Cianur, 251.3 

Cicle, 140 

Cíclics, 615.6 

Ciclomotors, 383 

Ciències jurídiques/socials, 937 

Cigars, 429 

Cigrons. 011 

Cilindres, 323.2, 464 

Ciment, 242.1, 242.2, 243, 243.3, 325.2, 501, 616.4 

Cinegètica, 040 

Cinema/cinematogràfiques, 255.4, 393, 

482.2, 493, 619.2, 639, 647.3, 961, 962, 963, 
966,969 

Cingles, 439.2 

Cinta, 246.4, 325.4, 355, 439.2, 473.3 

Cintes magnètiques, 355.2 

Cinturons, 439.2, 442.1, 453. 7, 466 

Ciprínids, 062 

Circenses, 965, 966 

Circuits, 354 

Circuits aeris, 742 

Circuits oleohidràulics, 329.4 

Circulació aèria, 753 

Cirerer, 012 

Cirurgia, 481.9, 619.2 

Cistelleria, 322.2, 467, 613.3, 644.9 

Cisterna, 371, 723.1 

Cítrics, 013 

Civada, 011, 417 

Clapat, 246.5 

Claraboies, 314.1 

Classificadores, 324.2 

de fitxes, 330 

Claus angleses, 316.1 

Clavagueram, 503, 921 

Clavaó, 316.3 

Clavell, 019 

Clavicordis, 492 

Clericat, 955 

Climatitzadors, 363 

Clíniques, 941, 942, 944, 946 

Clíniques veterinàries, 946 

Clixés, 255.9 

Clorats, 252.2 

Clorurs, 251.1 

Clubs,954,959,969 

Clubs nocturns, 652 
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Coaxials, 341 

Cobalt, 212 

Coberta, 243.3, 481.1, 481.2, 501 

Coberts, 316.4, 491.1 

Cobrament de deutes, 849 

Cobresòls, 437.2, 482.2 

Cobretaules, 466 

Coc, 114, 130, 615.1 

Coco, 412.1, 434 

Còdols, 231.3 

Codonyer, 012 

Coets, 255.5 

Cogombre petit, 012 

Coixinets, 326.2 

Col, 012 

Col·lectors, 921 

Col·legis, 669.2, 823, 952 

universitaris, 934 

Col·locació d'artistes, 969 

Cola, 253.7, 428.2, 437.2, 481.9 

Colament, 325.3 

Colat, 221, 246.1 

Collites, 321.1 

Colònies, 255.2, 669.9 

Colorants, 253.2, 615.6 

Colza, 412.1 

Col geganta, 012 

Comandament, 342, 353 

Combatents, 959 

Combinacions, 453.4 

Combustibles, 11, 130, 140, 152, 632, 647.1 

Comerç mixt rural, 647.8 

Comestibles, 062, 611.4, 641.8 

Comí, 014 

Comissionistes, 63, 756 

Commutadors, 342 

Compactació, 325.1 

Compensació bancària, 831 

Complements del vestit, 612.9 

Composició, 474.2 

Compositors, 966 

Compostos, 252.1, 422, 424.3 

Compostos nitrogenats, 251.2 

Compra/comprador, 63, 819.2, 833, 834, 851, 852, 
853,859,979 

Compressors d'aire, 329.4 

Comptabilitat, 9, 330, 842, 853 

Comptadors, 151.4, 344, 391 

Comunicacions, 351.2, 761, 762 

Comunitat, 921, 959 
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Concertistes, 966 

Condecoracions, 491.1, 647.9 

Condensadors, 342 

Condicionament d'aire, 329.9 

Condiments, 014, 423.2 

Conducció, 346 

Conductor, 341, 722, 852, 855 

Conductors elèctrics, 222 

Confecció, 453, 454, 455.1, 455.9, 456, 612.9, 636, 
642.1, 642.2, 849, 971 

Confederació, 814 

Conferències, 967 

Confitats amb vinagre, 641.9 

Confiteria, 421.2, 611.9, 641.5 

Confitures, 415, 421.2, 611.9 

Congelats, 413.2, 414.4, 415, 416 

Conquilles, 061 

Conreus industrials, 014 

Cons, 473.9 

Consellers 

fiscals, 842 

jurídics, 841 

Conserva, 324.1, 413.2, 414.2, 415, 416, 611.9 

Consignació, 756 

Construcció, 501, 502, 503, 504 

Construccions militars, 503 

Consulars, 990 

Consultes,943,944,946 

Consultius, 911 

Contaminació, 921 

Contenidors, 316.7, 855 

Contraplacada, 462 

Contraxapa, 322.2 

Control, 344, 353, 391 

Control de qualitat, 843 

Convertidors, 325.3, 342 

Cooperatives 

agràries, 819.1 

de consum, 648.2 

de crèdit, 814 

industrials, 819.1 

Copiadores, 330 

Còpies, 493 

Copra, 412.1 

Coqueries, 114, 221, 251.2 

Coques, 412.1 

Corall, 495.9 

Corbates, 435.4, 453.7, 612.9 

Corda, 399, 439.1, 492, 644.9 

Cordials, 424.3 

133 



Cordills, 439.1 

Cordons, 253.8 

Com, 495.9 

Cornises, 241, 314.1 

Corporacions, 823 

Corrals, 061 

Correctors, 254.2 

Corredors, 63, 832 

Corredors 

de càrregues, 756 

de comerç, 831 

de transports, 756 

Corretges, 442.9, 481.9 

Corseteria, 435.3 

Cortinatges, 455.1 

Cosir/costura, 323.3, 329.1, 453.5 453.9 454 
642.4, 936 • • • 

Cosmètica, 255.2, 613.2, 643.2 

Costanera, 061 

Costes, 061 

Cotilles, 392.2, 453.4, 642.3 

Cotó, 014, 431.1, 431.2, 435.1, 455.9 

Cotxes, 361, 383, 389 

de plaça, 389 

de punt, 721.2 

fúnebres, 361 

Cotxets, 389 

Cou, 933 

Coure, 212, 224.2, 311.2, 621 

Cracking, 152 

Cramellera, 729 

Crancs,061 

Crèdit, 814, 819.1, 819.2, 822 

Cremació, 979 

Creosotatge, 461 

Cretes fosfatades, 232.2 

Creuers, 731 

Creu roja, 951 

Cria, 021, 023, 024, 029 

Crin/crinera, 413.1, 439.9 

Crisantems, 019 

Cristalleria, 613.3, 644.3 

Crom, 212 

Cromàtics, 393 

Cromita, 247.1 

Cronòmetres, 399 

Crosses, 392.2 

Crustacis, 061, 062, 416, 611.6, 641.4 

Cubilots, 473.2 

Cuina, 316.5, 345, 423.9, 468.1, 482.2, 980 
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Cuir, 44, 253.7, 323.2, 413.1, 441, 442.1, 442.9, 
451, 453.5, 612.3, 612.8, 612.9, 616.2 616 7 
631, 636, 642.8, 679 • . • 

Cuita, 241, 418.1 

Culturals, 959, 967, 969 

Cultura general, 936 

Cuniculicultura, 029 

Cunicultura, 321.1 

Custòdia, 849 

D 
Dades, 845 

Dàlies, 019 

Dalles, 316.1 

Datadors, 399 

Dauradura, 468.5, 474.2 

Decapants, 253.9 

Decoloració, 253.9, 441 

Decoració, 244, 246.5, 247.3 313 473 4 491 2 
644.3 • ' . • . ' 

Decoració publicitària, 844 

Decorticació, 030 

Defensa nacional, 916 

Deficients, 932 

Deixalles, 345, 439.3, 466, 921 

Delineació, 391, 843 

Delinqüents, 914 

Demolició, 62, 501 

Densímetres, 391 

Dental, 392.2 

Departaments, 911 

Depuració, 061, 123, 160, 253.9, 921 

Desballestament, 372 

Descafeïnat, 423.1 

Descarnadores, 323.2 

Descàrrega, 752 

Descorticadores, 322.2 

Desembarcaders, 314.2 

Desenrotlladores, 322.2 

Desfibradores, 329.1 

Desguàs, 314.1 

Deshidratació, 413.2, 415, 422 

Desincrustants, 253.9 

Desinfecció/desinfectants, 252.2, 921 

Desinsectació, 921 

Desmotatge, 431.1 

Desodorants, 255.2 
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Despatxos, 841 

Despulles, 413.1, 641.3 

Desratització, 921 

Dessecació, 422, 423.9 

Destil·lació, 114, 122, 152, 251.2, 253.6, 324.1, 
424.1, 424.2 

Detergents, 253.5, 255.1 

Detonants, 253.8 

Devanatge, 432.2 

Dextrina, 418.2 

Dextrosa, 418.2 

Diabasa, 231.9 

Diagnosi, 352, 392.1 

Diamants, 245 

Diari, 472, 475.2, 647.4 

Dibuix, 253.3, 391, 619.9, 639 

Dics, 371, 752 

Diesel, 381 

Dietètic, 423.3 

Diligències, 389 

Diluents, 253.3 

Dinamites, 253.8 

Dinamos, 342 

Dipòsit, 061, 315, 363, 371, 754, 812 

Discoteques, 652 

Discrecional, 722, 731, 733 

Discs, 355.2, 466, 614.4, 644.2 

Dispensaris, 942 

Dispesa; 661, 662 

Dispositius, 342, 346 

Dissecar, 495.9 

Dissolució/dissolvents, 130, 253.1, 412.1, 481.9 

Distintius, 491.2, 647.9 

Diversions, 494.1 

Documents, 330, 849 

Dolç, 062, 414.3, 416, 421.1, 423.9, 425.3 

Dolomítics, 247.1 

Domèstic, 160, 246.2, 252.2, 316.1, 316.4, 316.5, 
316.6, 323.3, 345, 422, 465, 468.1, 473.4, 614.2, 
614.3, 647.1, 671 

Domicili, 972 

Donzelles, 980 

Dormitori, 468.1 

Dragadors, 371 

Dragatge, 231.3 

Draps, 471, 629, 642.1 

Drenatge, 503 

Dret, 61, 64 

Drogueria, 613.2, 639, 643.2 

Duanes, 756 
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E 
Ebonita, 481.9 

Eclesiàstics, 455.9 

Economats, 648.2 

Edició, 253.4, 475.1, 475.2, 475.9 

Edificació/edificis, 314.2, 325.4, 501, 504 

Educació, 932, 936 

educació general bàsica, 932, 933 

preescolar; 931 

superior, 934 

Edulcorar, 421.1 

Efectes militars, 647.9 

Eines, 316.1, 316.9, 319.1, 322.1, 322.3, 329.4, 342, 
465, 614.3, 616.9 

Eixos, 473.9 

Elàstics, 439.9 

Elastòmers, 253. 7 

Elèctric, 34, 221, 247.5, 316.2, 316.9, 322.1, 329.9, 
352, 381, 399, 503, 614.4, 616.9, 644.2, 644.3, 
671 

Electricitat, 151.1, 151.3, 616.9 

Electrodes, 316.3, 346 

Electrodomèstics, 345, 614.3, 635, 644.2, 671 

Electrògen, 342 

Electrolític, 224.2 

Electromèdics, 352 

Electrònica, 246.3, 341, 352, 353, 354, 473.3, 474.2, 
492, 614.4, 635, 644.2, 845 

Electroquímica, 251.3 

Elevació, 325, 325.4, 616.9 

Elevadores de líquids, 329.4 

Embalatge, 030, 322.2, 329.9, 464, 473.1, 473.2, 
616.3 

Embarcacions, 371, 372, 482.2 

Embassaments, 503 

Emblanquinament, 329.1 

Emblemes, 491.2 

Èmbol, 382 

Embotellament, 424.3, 425.1, 425.2, 425.3, 426, 
427, 428.2 

Embotició, 312 

Embotits, 413.3, 641.3 

Embragatges, 326.1, 363 

Embrancaments, 151.4 

Emissió/emissores, 351.2, 354, 811, 964 

Emmagatzematge, 61, 64, 321.1, 754 

Emmotllar, 324.3, 329.1, 473.2, 482.2, 495.9 

Empenyorament, 819.2 

Empiuladures, 222 
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Empostissats, 463 

Emulsió, 122 

Encanyissades, 061 

Encerats/enceradores, 345, 437.2, 473.9 

Enclavament, 353 

Enclova, 019 

Encluses, 316.1 

Encunyació, 312, 491.1 

Enderrocament, 052 

Endívies, 012 

Endolls, 346 

Energia/energètics, 130, 151.1, 151.2, 151.3, 151.4, 
151.9, 153, 344, 503 

Enfeltrats, 439.2 

Enfocadors, 255.4 

Enformadors, 316.1 

Enginyeria, 843 

Engomats/engomadores, 329.1, 437.2, 473.9 

Engranatge, 326.1, 383 

Engrapadores, 329.1 

Engreix, 023, 024 

Enllumenat, 316.9, 346, 503 

Enllustradors, 971 

Enquadernació, 329.1, 474.2 

Enrajolat, 241 

Enregistrament, 355.1, 355.2 

Ensenyament, 391, 911, 933 

Ensinistrament, 968 

Ensucrades, 421.2 

Entapissat, 455.1, 468.1, 468.5 

Entarimats, 504 

Enterraments, 822 

Entitats científiques, 937 

Entreteles, 439.9 

Envans, 243.3, 314.1 

Envasos/envasament, 246.2, 316.7, 324.1, 329.1, 
413.2, 414.1, 415, 416, 425.2, 428.1, 464, 472, 
473.2, 482.2, 616.3 

Enverats, 425.3 

Envernissar, 247.2, 437.2, 468.5 

Enxarolatge, 441 

Equí, 413.1 

Equips agrícoles, 851 

Erbs, 011 

Erugues, 321.2 

Esbarjo, 969 

Escabetx, 416 

Escaiola, 011, 242.3, 243.4 

Escairada, 052 

Escalabornats, 052 
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Escales, 243.3, 325.4 

Escalfadors, 316.5, 345 

Escapament, 363 

Escarapel·les, 491.2 

Escaroles, 012 

Escatadores, 322.2 

Escena,966 

Esclops, 465 

Escoles, 468.2, 473.3, 501, 614.2, 721.1, 914, 916, 
931,968,972 

Escoles de pilots, 936 

Escoles tècniques, 934 

Escombres/escombradores, 345, 465, 467, 921 

Escorça, 051 

Escòries, 246.4 

Escorxadors, 413.1 

Escriptori, 255.9, 468.2, 473.3, 495.1, 619.9, 639, 
647.4 

Escultors, 244, 966 

Escumoses, 426 

Escuradents, 465 

Esglésies, 468.3 

Eslips, 435.3 

Esmaltar/esmaltadura, 246.3, 247.2, 313, 341 

Esmerils, 245 

Esmolar, 245 

Espadament, 434 

Esparadrap, 254.2 

Esparceta, 019 

Espardenyes, 451, 642.5 

Espàrrecs, 012 

Espart, 051, 434, 644.9 

Espat, 239.1 

Especejament, 413.1 

Espècies, 423.1, 611.9 

Específics, 371 

Espectacles, 468.3, 652, 965, 969 

esportius, 968 

Espelmes, 246.4, 255.3 

Espelta, 011 

Espessidores, 329.1 

Espigons, 752 

Espinacs, 012 

Esplai, 371, 969 

Esplanadores, 325.1 

Esponges, 061, 611.1 

Esport/esportiu, 316.8, 371, 382, 435.4, 442.2, 451, 
453.5, 481.9, 482.2, 494.2, 503, 619.1, 639, 
647.6, 856, 968, 969 

Esquilada,030 

Esquists, 124 
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Essències, 253.6, 421.2, 429 

Establiment, 325.4, 641.6, 651, 652, 653, 711, 712, 
942,946 

Estació, 012, 061, 325.4, 329.9, 503, 964 

Estacionament, 503, 969 

Estacions 

de radar, 753 

de servei, 646 

Estadis, 503 

Estalvi, 812, 813, 814 

Estampació, 312, 323.1, 436, 441 

Estancs, 641 . 7 

Estany, 212, 224.9, 246.5 , 503 

Estat, 251.4, 420, 911 

Estàtues, 495.9 

Estearats, 253.5 

Estearina, 253.5 

Esteatita, 239.9 

Estendards, 455.9 

Estenotípia, 330 

Estereotípia, 474.2 

Esterilitzar/esterilització, 254.2, 392.1, 413.2, 414.1, 
415, 416, 455.9 

Estilogràfiques, 679 

Estiratge, 222, 223, 224.1, 224.2, 224.9 

Estirè, 251.5 

Estisores, 679 

Estoigs, 442.1 

Estoles, 456 

Estomatòlegs, 943 

Estores, 437.1, 482.2, 612.1 

Estrades, 468.3 

Estricament, 433 

Estris, 316.4, 322.3, 465, 614.3, 616.6 

Estronci, 239.9 

Estructura, 243.3, 314.2, 463, 501, 633, 917 

metàl·liques, 314.2, 616.4 

Estuaris, 061 

Estucats, 4 73.9 

Estudis, 843, 846 

fotogràfics, 973 

Estufament, 461 

Estufes, 316.5, 345 

Esturió, 416 

Èters, 251.2 

Etil, 251.1 

Etilè, 251.1 

Etílic, 424.1 

Etiquetes, 473.3 

Evacuació, 921 
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Excavadores, 325.1 

Excorxadors, 413. 1 

Exèrcits, 916 

Expedició, 122, 123 

Expedidors, 756 

Expenedores, 859 

Explosius, 253.8, 615.6 

Explotació forestal, 052 

Exposicions, 967 

Expremedores, 345 

Extractes, 253.7, 413.2, 415, 423.2, 428.2, 429 

vegetals, 051, 254.1 

Extrusió, 224. 1, 224.2, 224.9, 322.1, 324.3, 482.2 

F 
Façanes,501 

Factures, 849 

Faixes, 453.4 

Falçs, 316.1 

Faldilles, 453.2 

Fang, 247.3 

Fantasia, 466 

Farciment, 415, 439.9, 473.1 

Farina, 413.2, 417, 418.2, 422, 423.3, 465, 611.9 

Farmàcia, 246.3, 254.1, 254.2, 613.1, 639, 643.1 

Farratge, 019, 422, 611.1 

Fars, 346, 503, 752 

Faves,011 

Fècula, 418.2, 423.3 

Feldspat, 239.9 

Feltre, 439.2, 612.1 

Femelles, 316.3 

Fenigrecs, 011 

Fenols, 251.2 

Fenoplasts, 251.4 

Fermentació, 414.1, 424.1, 424.2, 426 

Ferradors, 319.9 

Ferralla, 621 

Ferreria/ferreteria, 316.1, 316.2, 614.3, 635, 644.3 

Fèrrics, 311.2 

Fèrries, 353, 381 

Ferro, 211, 221, 253.2, 311.1, 615.2, 621 

Ferrocarrils, 381, 503, 711, 712, 729, 855 

Fertilitzants, 611.1 

Festes, 494.1 

Fetge, 412.2 
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Fibra, 43, 251.6, 264.4, 322.2, 323.1, 462, 464, 465, 
615.6 

Fibres tèxtils, 616.1 

Fibrociment, 243.2 

Fideus, 418.1 

Figuera, 012 

Figurins, 495.9 

Fil/filat/filatura, 43, 246.4, 251.6, 323.1, 341, 346, 
473.9, 482.1 

Filada, 431.2, 432.2, 433, 434 

Fileres, 316.1 

Filferro, 316.3 

Filmadores, 393 

Filodifusió, 964 

Fils 

elèctrics, 341 

telefònics, 504 

Filtres/filtrant, 329.9, 363, 393 

Finança, 812, 819.9, 831, 842, 961 

Finestres, 314.1, 463, 922 

Finques, 834 

Fira, 969 

Fiscal, 842, 911, 912 

Física, 130, 942 

Físsils, 140 

Fitxes, 399, 473.3 

Fixadors, 255.4 

Flams, 421.2, 423.9 

Flash, 346, 393 

Fleix, 223 

Flexografia, 4 7 4.1 

Flor, 012, 019, 453.7, 462, 491.2, 611.1, 647.7 

Flors silvestres, 051 

Flotadors, 466 

Flotants, 371 

Flotilles, 061 

Fluids, 153, 329.4, 616.9 

Fluor, 239.1 

Fluorescència, 346 

Fluorita, 239.1, 239.9 

Foc, 246.3, 255.5, 462 

Fogons, 647.1 

Follets, 475.9 

Fondes, 661 

Foneries, 311 

Fonolita, 231.9 

Fons d'inversió, 819.9 

Fontaneria, 316.2, 614.3 

Fonts, 428.1 

Foques,061 
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Forces armades, 916 

Forestals, 019, 052, 316.1, 321.1, 616.3, 633 

Forja/forges, 243.3, 312, 316.1, 319.9, 322.1 

Formatge, 414.3, 641.2 

Formigó, 243.1, 243.3, 325.1, 616.4 

Formulacions, 252.2 

Forns, 221, 324.1, 329.9, 345, 501 

industrials elèctrics, 342 

Fosa, 311.1, 311.2, 325, 325.3 

Fosfats, 232.2, 252.1, 313 

Fósfor, 251.3 

Fosfòric, 252.1, 252.2, 255.5 

Fosos, 246.3, 413.3, 414.3 

Fotocopiadores, 393 

Fotografia, 255.4, 393, 482.2, 493, 615.6, 619.2, 
639, 647.3, 679, 973 

Fotogrametria, 973 

Fotogravat, 474.2 

Fractures, 392.2 

Freàtiques, 051 

Fred, 221, 223, 322.1, 413.1, 413.2 

Fregides, 419.2, 423.9 

Frens, 363, 383 

Freses, 322.3 

Frigorífic, 345, 371 

Frisos,241 

Fruita, 012, 030, 051, 415, 421.2, 424.1, 424.2, 426, 
611.2, 611.9, 641.1 

Fruits 

artificials, 491.2 

secs, 641.9 

Fuel, 130, 615.5, 647.1 

Fuets, 442.9 

Fulles, 051, 316.2, 429 

de serra, 316.1 

de té, 014 

Fullets, 844 

Fulloles, 462 

Fumar, 413.2, 416, 473.9, 495.9, 619.9, 639, 647.9 

Fumigants, 252.2 

Fumisteria, 316.2, 614.3 

Funcionaris, 823 

Fundacions, 951 

Fundes,341 

Funeraris, 244, 468.4, 979 

Fungicides, 252.2 

Funiculars, 729 

Furgons, 361 

Fusió, 224.1, 224.2, 224.9 

Fusos,465 
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Fusta, 46, 052, 316.1, 322, 322.2, 371, 471, 504 
613.3, 614.2, 616.3, 616.5, 633, 644.9 ' 

Futbol, 494.2 

Futbolins, 969 

G 
Gàbies, 464 

Galènics, 254.2 

Galetes, 419.2 

Galledes, 316.4 

Galvanoplàstia, 342, 474.2 

Ganiveteria, 316.1, 316.2 

Ganivets, 614.3, 644.3, 679 

Ganxet, 439.2 

Garatges, 751.1 

Garbellament, 111, 112, 113, 233.1, 233.2, 325.2 

Gardènies, 019 

Garrofer, 011, 012 

Gas/gasificació, 114, 122, 123, 130, 152, 253.1, 
315, 316.7, 329.3, 329.4, 391, 425.1, 426 428.1 
504, 724, 732 ' ' 

Gases, 254.2, 455.9 

Gasoductes, 503, 724 

Gasoli, 130 

Gasolina, 130, 615.5 

Gasoses, 428, 428.2, 641.6 

Gasos 

Gas 

comprimits, 253.1 

industrials, 251.3, 615.6 

liquats, 615.5, 732 

natural, 121, 123 

neó,346 

Gecs, 453.1, 453.2 

Gel, 253.1, 423.9 

Gelatines, 253.7, 413.2 

Gelats, 414.4, 423.9, 653 

Gelees, 415 

Gernes, 421.2 

Gemmes, 239.9 

Generadors, 342, 616.9 

Gèneres de punt, 323.1, 435, 435.1, 612.4, 636 

Geofísica, 391 

Germandats, 823, 959 

Gespa, 019 

Gessamí, 019 

Gestió administrativa, 849 

Gimnàstica, 494.2, 968 
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Ginebra, 424.3 

Gingebre, 426 

Ginjoler, 012 

Gira, 014, 412.1 

Gladiols, 019 

Glàndules, 254.1 

Glauberita, 239.9 

Glicerina, 253.5 

Globus, 382 

Glucosa, 418.2 

Gluten, 418.2 

Golf, 494.2 

Gomes, 051 

Gorres, 453.6, 642.3 

Gossos, 422, 647.7, 979 

Govern, 353, 911 

Graduat, 246.3 

Graelles, 345 

Gràfica, 474.1, 474.2 

Grafit, 239.9, 247.1, 249 

Grafòlegs, 979 

Granades, 253.8 

Granats, 239.9 

Granits, 231.2, 244 

Granotes, 062, 416 

Grans magatzems, 648.3 

Grans superfícies, 648 

Granulat, 251.4, 252.2, 420, 466 

Grapadores, 316.9 

Grassos, 253.5, 412.3 

Gravat, 246.5, 474.1, 474.2, 475.9 

Graves, 231.3 

Greixatge, 329.9, 672 

Greixos, 130, 253.5, 324.1, 412, 412.2, 412.3, 
412.4, 413.3, 611.4 

comestibles, 641.2 

industrials, 615.6 

Gres, 244, 245, 247.3, 247.4 

Grues, 325.4 

Guaiaber, 012 

Guants, 435.4, 442.2, 453. 7, 481.9 

Guanys, 642.5 

Guardamobles, 754 

Guarderies, 979 

Guarniment, 316.9, 455.9, 465, 495.9 

Guerra, 371 

Guies, 475.1 

Guitarres, 492 

Guix, 231.4, 242.3, 243.4, 325.2, 616.4 

Guixes, 011 
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H 
Habitacions, 662 

Habitatges, 362, 501, 861, 968 

Hàbits de compra, 846 

Halogenats, 251.1 

Hangars prefabricats, 314.2 

Harmòniums, 492 

Helicòpters, 382, 7 42 

Heli, 253.4 

Heliogràfics, 255.4 

Hèlixs, 382 

Hemoteràpia, 942 

Herbes/herbolari, 051, 252.2, 423.1, 647.9 

Hermètic, 413.2, 415 

Hidràulic, 151.1, 242.3, 253.9, 326.1, 329.3, 329.4 

Hidrocarburs, 251.1, 615.6 

Hidrocarburs líquids, 122, 123 

Hidròfil, 455.9 

Hidrogen, 253.1, 412.3 

Hidrologia, 391 

Hidròxids, 251.3 

Higiene, 246.3, 247.4, 255.2, 473.4, 481.9, 613.2, 
639, 643.2 

Hissar, 325.4 

Hivernacle, 019 

Homogeneitzada, 414.1 

Hormones, 254.1 

Hortalisses, 012, 611.2, 641.1 

Hortícoles, 030, 316.1, 415, 611.2, 641.1 

Hospitals, 316.6, 501, 914, 916, 941 

Hostals, 661, 662 

Hotels, 329.9, 501, 661, 662, 669.9, 859 

Hules, 437.2 

Hulla, 111 

Humanitats, 937 

l 
Idiomes, 936 

Imants, 342 

Imatge, 351.1, 355.1, 475.9, 961 

Immobles, 501, 819.9, 833, 834, 869 

Impermeabilització, 437.2, 501 

Impregnació, 322.2, 329.1, 437.2, 462 

Impremta, 253.4, 316.9, 329.1, 472, 615.6 

Impressió, 473.3, 474.1, 474.2 
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Incandescència, 346 

Incendi, 329.9, 822 

Indicadors de nivell, 391 

Infantil/infància, 423.3, 453.3, 494.2, 612.2, 931, 
951 

Infermers, 945 

Informació, 846, 849, 954, 967 

Infraroja, 346 

Infusions, 423.1 

Injecció, 324.3, 363, 462 

Inorgànics, 251.3, 252.2 

Insectes/insecticides, 252.2, 462 

Inseminació, 030 

Insígnies, 455.9 

Inspecció, 381 

Instal·lació elèctrica, 347, 504 

Institut, 811, 937 

Institutrius, 980 

Instituts 

de bellesa, 972 

de crèdit, 814, 819.1 

nacional de previsió, 917 

Instruments de música, 679 

lnterindustrial, 615, 616, 616.9 

Intermediaris 

del comerç, 63 

del transport, 756 

Internacional, 731, 741, 742, 990 

Interurbà, 723.1, 723.2 

Intervenció, 811 

Invàlids, 383, 389, 951 

Inversió, 819.9 

Investigació, 843, 937 

lnvidents, 951 

Iode, 251.3 

Irradiades, 423.3 

Isòtop, 140, 251.3 

J 
Jaciments, 111, 112, 113, 123 

Jaqueta, 453.2 

Jardí, 019, 316.6, 321.1, 468.3, 921, 967, 980 

Jardins 

botànics, 967 

d'infància, 931, 969 

Jerseis, 435.4 
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Joc/joguines, 481.9, 491.1, 494, 494.1, 619.1, 639, 
647.6, 679 

de saló, 619.1 

de coberts, 614.3 

Joies, 491.1, 619.9, 639, 64 7 .5, 679 

Jonc, 467, 468.3 

Joves/joventut, 669.2, 951, 959 

Juntes, 222 

d'articulació, 326.1 

Justícia, 914 

Jute, 434 

Jutges de pau, 914 

K 
Kainda, 232.1 

Kaldo, 221 

Kenaf, 014 

Kraft, 472 

L 
Laboratori, 029, 246.3, 247.9, 255.4, 391, 493, 843, 

942 

Labors, 642.4 

Lacatge, 313, 468.5 

Lactosa, 414.2 

Laminatge, 221, 222, 223, 224.1, 224.2, 224.9, 
246.1, 322.1, 325.3, 473.9 

Làmpades, 316.9, 346, 495.9, 

Lampisteria, 316.2 

Lanolina, 253.5 

Laques, 253.3, 613.2 

Làtex, 051, 251.5 

Lents, 393 

Licors, 424.3, 425.3 

Lignit, 113 

Lilàs, 019 

Limitadors, 329.4 

Lingoteres, 325.3 

Línies de transmissió, 503 

Linòleum, 437.2, 612.1 

Linotípia, 329.1 

Liofilització, 413.2, 415 

Liquats, 130 

Líquids, 329.4 
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Literàries, 959, 966 

Liti, 239.9 

Litogràfica, 329.1, 474.1 

Litopó, 253.2 

Litoral, 061 

Llaços, 439.2 

Llacs, 062, 503, 733 

Llagostes, 061 

Llàmines, 482.1 

Llana, 246.4, 432. t, 432.2, 435.1, 455.1, .465, 642.4 

Llanterna, 316.9, 371 

Llanxa, 481.9, 856 

Llapis, 495.1 

Llar, 247.3, 255.3, 455.1, 468.1, 482.2, 613.3, 644.1, 
644.2, 644.3, 644.9, 671, 856, 980 

Llard, 413.3 

Llauna, 316.2, 316.7, 644.3 

Llautó, 621 

Llavor, 014, 433 

Llegums, 011, 417, 611.1, 611.2, 611.9 

Lleixius, 255.1 

Llenceria, 453.4, 473.4, 612.4, 642.3 

Llenties, 011 

Llenya, 052, 647.1 

Llet/làcties, 021, 324.1, 414, 414.1, 414.2, 414.4, 
423.3, 423.9, 611.4, 641.2 

Lletres de canvi, 819.2 

Llevadors, 945 

Llevapintures, 253.3 

Llevataques, 255.9 

Llevats, 423.9 

Lli, 014, 434 

Llibres/llibreries, 329.1, 468.2, 472, 475.1, 619.9, 
639, 647.4 

vells, 647.4 

Lliges, 959 

Llimadures, 322.1, 322.2 

Llimes, 316.1 

Llimoner, 013, 428.2 

Llinosa, 412.1 

Llistons, 461, 616.3 

Llit, 455.1, 856 

Llits metàl·lics, 316.6 

Lloguer 

d'habitatges, 861, 968 

de maquinària, 851, 852, 853 

de vehicles, 854 

Lloselles, 466 

Lloseta, 241, 243.3, 243.4 

Llotges de comerç, 831 
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Lluita 

contra accidents, 959 

contra incendis, 329.9 

Llum, 346, 644.1, 647.1 

Llumins, 255.5 

Llunes, 644.1 

Llúpol, 014 

Locals industrials, 869 

Locions, 255.2 

Locomotores, 381 

Locutors, 966 

Logístics, 916 

Lona, 455.9, 644.9 

Loteria, 969 

Lubrificants, 130, 253.7, 253.9, 615.5, 646 

Luxacions, 392.2 

M 
Macarrons, 418.1 

Maduixa, 012 

Magatzems frigorífics, 754 

Magistratura, 914 

Magnès, 212 

Magnesita, 239.9, 247.1 

Magnètiques, 355.2 

Magnetòfons, 355.1, 644.2 

Magnets, 342 

Magraner, 012 

Mahonesa, 423.2 

Mainaderes, 980 

Majòlica, 247.3 

Majordoms, 980 

Malaltia, 352, 822 

Maletes, 442.1, 464 

Malles metàl·liques, 316.3 

Malt, 427 

Mamífers, 412.2 

Mampares, 463 

Mandariner, 013 

Mandioca, 418.2 

Mandrins, 322.3 

Mànecs, 465 

Manganès/manganesífer, 211, 221 

Manicura, 972 

Manillars, 383 

Manipulats, 473.3, 473.9 

Maniquins, 495.9 
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Mantega, 412.4, 414.3, 421.1 

Mantellines, 453. 7 

Manteniment de les llars, 980 

Mantes, 456 

elèctriques, 345 

Manuals, 246.2, 316.1 

Manufactures, 495.9, 641. 7 

de pell, 612.3 

Manuscrita, 475.9 

Manyeria, 316.3 

Maons, 241, 247.1 

Maquetes, 391 

Màquines 

de cosir, 323.3, 616.7, 679 

escurabutxaques, 329.9 

Mar, 061, 916 

Marbre, 231.2, 244 

Marcs, 463, 465 

Marcs per a portes, 314.1 

Margarina, 412.4 

Marginat social, 951 

Margues, 231.1 

Marins, 061, 412.2, 416, 611.1 

Marisc, 611.6, 641.4 

Marítim, 731, 732, 752 

Maromes, 439.1 

Marquesines, 314.1 

Marroquineria, 442.1, 612.3, 636, 642.5 

Martells, 316.1 

Mascar, 429 

Massapans, 421.2 

Massatge, 392.1, 972 

Masses, 419.2, 641.5 

Massilles, 253.3 

Màstics, 253. 7 

Matalassos, 246.4, 455.1, 481.9, 642.1 

de molles, 316.6 

Matança, 413.1 

Materials de construcció, 231.2, 231.3, 231.9, 241, 
243.3, 243.4, 244, 247.9, 616.3, 616.4, 633 

Mecànic/mecànica, 245, 253.9, 319.1, 325.4, 329.9, 
389, 417, 439.2, 461, 463, 471, 474.2, 845 

Mecànica general, 319.1 

Mecanismes, 399 

de direcció, 363 

Mecanografia, 849, 936 

Mecanoteràpia, 392.1 

Medalles, 491.1 

Mèdic, 246.3, 392.1, 619.2, 639, 64 7.3, 937 

Medicaments, 613.1 
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Medicina, 014, 254.1, 254.2, 619.2, 941, 943 

Mel, 029, 420, 611.4 

Melasses, 420 

Melca, 011, 417 

Melmelades, 415 

Meló, 012 

Menjars/menjador, 468.1, 651, 654, 661, 669.2 

Menors, 669.2, 914 

Menta, 014 
Mercaderia, 61, 64, 381, 711, 712, 722, 723.1, 

723.2, 731, 733, 741, 742, 752, 753, 754,854 

Mercants, 371 

Mercats de valors, 831 

Merceria, 612.4, 642.4 

Mercuri, 212, 224.9, 346 

Mesclar/mescladora, 243.1, 324.2, 325.2, 431, 
431.2, 432, 432.2, 433, 434 

Mestall, 011 

Mesura, 344, 391, 619.9 

Metacn1ics, 251.4 

Metàl·lics, 62, 314.1, 314.2, 316.3, 316.4, 316.6, 
316.9, 319.9, 325.2, 614.2, 614.3, 616.4, 633 

Metalls, 224.9, 253.9, 311.2, 312, 316.1, 316.9, 
319.1, 322.1, 491.1, 615.4, 616.5, 621, 831 

fèrrics, 312 

preciosos, 619.9 

Meteorologia, 391 

Metges, 943 

Metil, 251.1 

Metres, 612.1 

Metropolità, 721.1 

Metxes, 246.4, 253.8 

Mica, 239.9, 249 

Micròfons, 355.1 

Micromotors, 342 

Microscopis, 393 

Midons, 418.2, 423.3 

Militar, 361, 442.9, 453.5, 654, 959 

Mina, 11, 253.8, 316.1, 325.1, 325.4, 615, 859, 952 

Mineral, 23, 25, 140, 224.2, 249, 325.1, 325.2, 
428.1, 611.5, 615.3, 632, 641.6 

Minerals 

de ferro, 211 

metàl·lics, 21, 615.3 

metàl·lics no fèrrics, 212 

radioactius, 140 

Minerves, 329.1 

Ministeris, 911 

Minusvàlids, 932 

Miraguà, 439.9 

Miralls, 393, 465, 644.1 
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Misteles, 425.1 

Mitenes, 442.2 

Mitja, 012, 435.2 

Mitjà, 130, 140, 243.1, 811, 844, 855 

Mitjons, 435.2 

Mobiliari, 316.6, 322.2, 468.1, 468.2, 468.3, 468.5, 
482.2, 614.2, 635, 644.1, 647.2, 679, 859 

d'oficina, 647.2 

metàl·lic, 316.6 

Mocadors, 453, 7 

Moda/modisteria, 453.7, 454 

Mòdics, 669.2 

Mòduls, 221 

Mol·luscs, 061, 252.2, 611.6, 641.4 

Moles, 245 

Molibdè, 212 

Molineria/molinets/molins, 316.4, 324.1, 345, 417 

Molins per a pasta, 329.1 

Molla, 316.3, 399 

Molls, 314.2 

Molsa, 051 

Mòlta, 23, 211, 212, 325.2, 412.1, 417 

Moneda, 491.1, 811 

Moneders, 442.1 

Mongeta, 011, 012 

Moniato, 012 

Monocarril, 325.4 

Monòmers, 251.1, 251.6 

Monuments, 244, 967 

Moquetes, 644.9 

Mostassa, 412.1, 423.2 

Mostradors, 316.6 

Mosts, 425.1 

Motels, 661, 662 

Motllo/motllures, 243.4, 419.1, 463 

Motocicletes, 383, 481.1, 614.1, 634, 645, 672 

Motocultores, 321.2 
Motor, 329.3, 342, 361, 363, 371, 381, 382, 383, 

616.9 

Motoretes, 383 

Motors elèctrics, 342, 616.9 

Motriu, 153 

Moviment de terres, 503 

Mudances, 723.2 

Multiplicadors de pressió, 

329.4 

Municions, 253.8, 316.8, 619.1, 647.6 

Municipal, 413.1, 912, 915 

Muntacàrregues, 325.4 

Muntatge, 347, 361, 383, 504, 856 
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Muntures, 393, 482.2 

Munyir, 321.1 

Murs, 243.3, 314.1 

Museus, 967 

Música, 413.3, 475.9, 492, 614.4, 647.9 652 679 
936,965,966 ' • • 

Muts, 951 

Mutualitat, 823, 917 

N 
Nacre, 495.9 

Naftalè, 251.1 

Naftes petroquímiques, 130 

Naps, 012 

Nards, 019 

Nata, 414.1 

Naturalistes, 495.9 

Naus espacials, 382 

Naval/navegació, 353, 371, 391, 616.9 634 733 
752,952 • • • 

Navalles, 316.2 

Nematicides, 252.2 

Nesprer, 012 

Neteja, 255.2, 255.3, 255.9, 417 455.1 4 73 4 
643.2, 922, 971 • ' . • 

Neteja de carrers, 921 

Neteja en sec, 329.2 

Neveres, 316.4 

Niló, 251.6 

Niquel, 212 

Nitrats, 232.2, 251.1 

Nítric, 252.1 

Nitrils, 251.2 

Nitrobenzè, 251.1 

Nitrocel·lulosa, 253.8 

Nitrogen, 252.1, 253.1 

Nitroglicerina, 253.8 

Nitrosats, 251.1 

Nocs de maces, 323.2 

Noguer, 012 

Notaries, 841 

Nuclears, 822 

Nusos, 322.2 
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o 
Obrellaunes, 345 

Obres, 243.1, 243.3, 325.1, 501, 503, 504 

públiques, 325.1, 501, 503, 852 

socials, 951 

Oceanogràfics, 371 

Ocells, 422, 647.7 

Ocres, 239.9, 253.2 

Ocular, 392.2 

Odontologia, 392.1, 619.2, 944 

Offset, 253.4, 329.1, 474.1 

Oficina, 616.8, 647.2 

Ofita, 231.9 

Oftalmològics, 393 

Oleaginoses, 014, 412.1 

Oleicoles, 324.1 

Oleïna, 253.5 

Oleoductes, 503, 724 

Oli, 25, 41, 130, 437.2, 611.4, 615.5, 615.6, 641.2 

Oliva, 015.1, 015.2, 411, 412.1, 415 

Ombrel·les, 453.7, 642.3 

Opinió pública, 959 

Opoteràpics, 254.1 

Òptica, 246.3, 393, 399, 482.2 619.2 639 647 3 
679 • ' ' . ' 

Or, 212, 224.9 

Ordes civils, 959 

Ordi, 011, 417 

Ordinadors, 330, 845 

Ordre públic, 915 

Orfebreria, 491.1 

Orgànic, 251.1, 251.2, 251.6, 252.1, 252.2, 253.2 

Organismes autònoms, 913 

Organitzacions, 954, 955, 959 

econòmiques, 952 

sindical, 953 

Òrgans 

legislatius, 911 

de transmissió, 326, 326.1, 383 

polítics, 911 

Orgues, 492 

Orientació universitària, 933 

Ornaments, 244, 455.9 

Orquestra, 966 

Ortopèdia, 246.3, 392.2, 452, 619.2, 639, 647.3, 942 

Orxates, 428.2 

Os, 413.1, 422, 495.9 

Oscil·ladors, 354 
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Ostres, 061, 062 

Ou, 024, 416, 423.9, 473.2, 611.3, 641.2 

Ovella, 22 

Ovoides, 111, 112, 113 

Oxidació anòdica, 313 

Oxidats, 251.2 

Òxids, 253.2 

Oxigen, 221, 253.1 

p 
Pa, 419, 419.1, 641.5 

País, 990 

Pales, 316.1 

Palla, 471 

Palma, 412.1, 426, 467 

Palmera datilera, 012 

Panificació, 423.9 

Panís, 011 

Panses,415 

Pantalles, 393, 495.9 

Pantalons, 435.4, 453.1, 453.2 

Pantògrafs, 391 

Paper/paperera, 47, 245, 255.4, 255.9, 329.1, 619.9, 
629, 639, 647.4, 819.2 

Papers pintats, 644.9 

Paquebots, 371 

Paracaigudes, 455.9 

Parafina, 130, 255.3, 495.9, 643.2 

Paraigües, 453.7, 612.9, 642.3, 679 

Parallamps, 504 

Parament, 316.4, 635, 644.3 

Parcel·lació, 833 

Parcs, 019, 494.1, 494.2, 967 

Parcs flotants, 061 

Parquet, 322.2, 463, 644.9 

Parròquies, 955 

Pàrvuls, 931 

Passamaneria, 439.2 

Passarel·les, 314.2 

Pasta, 130, 245, 253.3, 413.2, 415, 418, 418.1, 
419.2, 495.9, 641.5 

Pastanaga, 012 

Pasteres, 247.9 

Pasteuritzada, 414.1 

Pastissos, 419, 419.2, 641.5 

Pasturatge, 021, 22, 051 

Patata, 012, 418.2, 423.9, 611.2, 641.1 

Patins, 856 
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Patis, 494.1 

Patrulla, 361 

Peatge, 751.9 

Pebre, 014 

Pebrot, 012, 014 

Peces 

amants, 247.5 

prefabricades, 243.3 

Pedals, 383 

Pedra/pedrera, 231.2, 244, 325.1, 325.2, 491.1, 
615.3 

Pedres d'esmolar, 245 

Pedrina,012 

Pegmatita dolomia, 239.9 

Peix
64
, 061, 062, 412.2, 416, 422, 611.1, 611.6, 641.4, 

7.7 

Pela, 030, 417 

Pell, 029, 211, 255.2, 323.2, 413.1, 441, 442.2, 456, 
612.3, 616.2, 631, 636, 642.5, 971 

Pel·lícules, 255.4, 493, 844, 961, 962, 963 

Pellofa, 421.1 

Pèls, 616.2 

Penjadors, 465 

Pensions, 661, 662 

Pentinament, 431.1, 432.1 

Pera, 012, 426 

Parada, 426 

Percusió, 492 

Perfils/perfiladores, 223, 322.2 

Perforar/perforadores, 121, 329.1, 330, 503 

Perfums, 253.6, 255.2, 613, 613.2, 639, 643, 643.2 

Periòdics, 475.2, 619.9, 639, 647.4 

usats, 629 

Periodistes, 966 

Perits, 832 

Perles, 061, 062, 491.1 

Perns, 316.3 

Peròxids, 251.3 

Perruqueria,316.6,972,979 

Persianes, 463 

Personal docent, 936 

Pes, 130, 329.9 

Pesants, 243.3 

Pesca, 061, 062, 371, 416, 439.1, 494.2 647.6 
819.1 , ' 

Peses,399 

Pèsols, 011, 012 

Petroli, 121, 122, 124, 130, 152, 324.2, 325.1, 615.5, 
647.1, 724, 859 

brut, 122, 130,615.5, 724, 732 

refinat, 732 
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Petroquímic, 251.1 

Petxines, 611.1 

Piano, 492 

Pianoles, 492 

Picadura, 429 

Piconadores, 325.1 

Picots, 424.1, 425.9 

Pigments, 253.2 

Pijames, 435.3, 453.4 

Pilars, 314.2 

Piles, 343 

Pilotatge/pilot, 752, 936 

Pimentó, 423.2 

Pinsos, 254.2, 417, 422, 611.1 

Pintors/pintura, 253.3, 313, 437.2, 613.2, 643.2, 966 

Pinyolada, 412.1 

Pinzells, 465, 467 

Pipa, 429 

Pirazoles barbitúrics, 254.1 

Pirites, 234 

Pirotècnia, 255.5 

Pisa, 247.3, 247.4 

Piscicultura, 061, 062, 321.1 

Pissarra, 231.2, 244 

Pissarres bituminoses, 124 

Pita, 434 

Pitilleres, 442.1 

Pla, 246.1, 246.5, 616.4, 633 

Places, 921 

Plafons, 243.4, 246.4, 314.1, 462, 464 

Plagues/plaguicides, 030, 252.2, 321.1, 611.1 

Planadors, 382 

Planejament, 461 

Plànols, 255.4, 319.1, 843, 849 

Plans, 223 

Planters, 019, 051, 061, 062 

Plantes, 014, 030, 062, 501, 611.1, 631, 647.7 

Planxament, 329.2 

Planxat de roba, 971 

Planxes, 243.4, 316.4, 345, 461, 466 

Plaques, 255.4, 482.1 

Plaques de senyalització, 316.9 

Plàstic, 251.4, 324, 324.3, 453.5, 482.1, 482.2, 
615.6, 616.9, 644.9 

Plastòmers, 253. 7 

Plata, 491.1 

Plataner, 012 

Platí, 212 

Plats, 413.2, 415, 423.9, 473.2 

Plegadores, 329.1 
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Plegament, 223 

Plom, 212, 224.9, 253.2, 343 

Plomalls, 467, 491.2 

Plomes, 413.1, 453.7, 491.2, 495.1 

Plomes estilogràfiques, 679 

Pluja, 453.5 

Plutoni, 140 

Pneumàtics, 614.1 

Pneumàtiques, 329.4 

Pneumobalístiques, 316.8 

Poderdants, 63 

Polaines, 451 

Poliacetat, 251.4 

Poliamides, 251.4 

Poliamídiques, 251.6 

Polibutadiè, 251.5 

Polibutadieno, 251.5 

Policlíniques, 942 

Policlorubutadiè, 251.5 

Policlorur, 251.4 

Poliester, 251.4, 251.6 

Poliment, 244, 246.5, 313, 461, 491.1 

Polimerització, 251.4, 251.6 

Polipropilè, 251.6 

Polir, 245 

Politges, 326.1 

Poliuretans, 251.4 

Pollets, 024, 641.2 

Polpa, 415, 473.2 

Pols, 251.4, 414.2, 420, 421.1, 423.9, 428.2 

Polsera, 399 

Pólvores, 253.8 

Polvorització, 030, 231.1, 231.2, 231.3, 231.4, 
231.9, 232.1, 232.2, 234, 239.1, 239.9, 252.2, 
325.2, 462 

Pomera, 012 

Pompes fúnebres, 979 

Pont, 314.2, 325.4, 363, 503, 751.9 

Ponxs, 424.3 

Porcellana, 247.3, 247.4, 247.9, 613.3 

Porcí, 413.1 

Pòrfirs, 231.2 

Pòrland, 242.1 

Porros, 012 

Portaplomes, 495.1 

Portàtils, 316.9 

Portes, 314.1, 463 

Ports, 325.4, 503, 752 

Pòsits industrials, 819.1 

Postals, 473.3, 475.9 
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Posts, 461 

Potàsics, 252.1 

Pous, 121, 122,503 

Practicants, 945 

Praderies artificials, 019 

Precipitats, 251.3 

Precisió, 391, 393, 399, 619.9, 639 

Precuinats, 423.9 

Preescolar, 932, 933 

Prefabricades, 463 

Premsa, 844 

Premsat/premsadores, 246.2, 322.2, 329.1, 412.1, 
413.3, 416, 473.2 

Presentadors, 966 

Preses, 503 

Presidència, 911 

Presons, 914 

Presseguer, 012 

Pressió, 130, 316.7, 344, 439.2, 462 

Pretensats, 243.3 

Preus, 654, 669.2 

Previsores, 823 

Prisatges, 453.9 

Prismàtics, 393 

Procés de dades, 330, 845 

Procuradors dels tribunals, 841 

Professions liberals, 966 

Professors, 936 

d'esport, 968 

de ball, 969 

Programes/programació, 353, 845, 964, 966 

Projectils, 316.8 

Projectors, 346, 393 

Promoció 

del turisme, 954 

immobiliària, 833 

Promotors, 968 

Propaganda, 844 

Propietat 

immobiliària, 834 

industrial, 841 

Propilè, 251.1 

Propulsió, 389 

Prospecció, 111, 112, 113, 121, 325.1, 843 

Protecció, 051, 061, 062, 341, 342, 442.2, 849, 915, 
921 

decorativa, 313 

Pròtesi, 392.2 

Proves, 843 

Prunera, 012 

Institut d"Estadistica de Catalunya-CNAE-74 

Prússia, 253.2 

Psicotècnica, 392.1 

Publicitat, 316.9, 844 

Puericultura, 494.1 

Pupitres, 468.2 

Purés, 417 

Purificació, 160, 255.9, 412.3 

Purpurines, 253.2 

Putzolànic, 242.1 

Q 
Quadradets, 466 

Quadres,019,342,383,465,644.1,679 

Quars, 239.9, 246.3 

Querosè, 130 

Química, 25, 130, 140, 324.2, 4 71, 615.6, 632 

Quioscs, 647.4 

Quiromàntics, 979 

Quirúrgic, 392.1 

Quitrà, 251.2, 615.6 

Quitrà brut, 114 

R 
Racionalització, 843 

Radar, 753 

Radiadors, 316.5, 363 

Ràdio, 355.1, 644.2, 671, 844, 964, 966 

Radiocomunicació, 351.2 

Radiodiagnòstics, 942 

Radiodifusió, 351.2, 964, 966 

Radioelèctric, 614.4, 635, 644.2 

Radiofars, 753 

Radioguia, 351.2 

Radiolocalització, 351.2 

Radiosondatge, 351.2 

Radioteràpia/raig x, 354, 942 

Raïm, 016.1, 016.2 

Rajoles, 241, 243.4, 247.2 

Ramaderia, 02, 03, 029, 030, 252.2, 321.1, 413.1, 
616.6, 851 

Ramals, 712 

Rami,434 

Randes, 439.2 

Rapè,429 
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Rasclada, 434 

Raspadores, 323.2 

Raspalls, 461, 467 

Ratllat, 329.1, 4 7 4.2 

Raves, 012 

Reactius, 254.2 

Reactors, 130, 324.2 

Reanimació, 392.1 

Reassegurances, 821,822 

Rebedor, 468.1 

Reblons, 316.3 

Recanvi, 322, 363, 383, 614.1, 645 

Recautxutat, 324.3, 481.2 

Receptors, 351.1, 355.1 

Recipients, 247.9, 316.7, 473.2, 482.2 

Recobriment, 221, 313 

Recol·lecció, 051, 061, 321.1 

Records, 647.9 

Recreatius, 969 

Recria,021,22,023 

Rectificadors de corrent, 342 

Recuperació, 62, 439.3, 629, 942 

Redacció, 844 

Redescompte, 819.2 

Reductors, 326.1, 329.4 

Reeducació, 914 

Refinació, 130, 140, 233.1, 233.2, 251.3, 324.2, 
412.3, 413.3, 420, 615.5, 724 

Refractaris, 231.1, 241, 24 7 .1 

Refrigeració, 329.9, 425.1 

Regadiu, 030, 503 

Regalèssia, 014 

Regals, 644.3 

Regeneració, 439.3, 481.9, 482.1 

Règim 
especial, 823, 917 

general, 917 

Registre de dades, 845 

Reials acadèmies, 937 

Reixes, 314.1 

Relacions exteriors, 911 

Religiosa, 453.5, 495.9, 647.9, 955 

Rellotges, 246.3, 329.9, 399, 619.9, 639, 647.5, 679 

Remolatxa, 012, 014, 420, 424.1, 424.2 

Remolc/remolcadors, 362, 371, 381, 383, 614.1, 
672, 723.1, 752 

Remolc de vehicles, 751.9 

Rentadores, 345 

Rentatge, 111, 112, 113, 122, 325.1, 325.2, 329.2, 
329.9, 432.1, 461, 672, 971 
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Rentavaixelles, 345 

Reparació, 6, 32, 37, 319.9, 330, 342, 344, 351.1, 
351.2, 352, 353, 372, 381, 382, 481.2, 481.9, 
501,671,679 

vehicles, 672 

Repartiment, 962 

Repassada de roba, 971 

Repicatge, 244 

Repoblació, 040, 051, 061, 062 

Repòs, 669.9 
- · RepresentaCions diplomàtiéjüés; 990 

Representants no assalariats, 63 

Reproducció d'escrits, 849 

Reproductores, 330 

Repussatge, 312, 441 

Residències, 661, 669.2 

Residuals, 921 

Residus, 412.1, 412.2, 413.3, 417, 424.1, 425.9, 
621,629 

Resines, 051, 253.3, 253.7, 253.9, 437.2, 615.6, 
616.3 

Ressorts, 316.3 

Restauració, 679 

Restaurant, 316.6, 468.3, 651, 661 

Rètols publicitaris, 316.9 

Retorciment, 431.2, 432.2, 433, 434 

Retrat, 973 

Reutilitzats, 62 

Revelatge, 255.4, 493, 973 

Revenda,61,64,504 

Revestiment, 222, 241, 243.3, 313, 481.9, 482.2, 
504, 616.4, 633, 644.9 

Revetlles, 969 

Revisió, 382 

Revistes, 475.2, 619.9, 639, 647.4 

Revoltons, 241 

Riber, 012 

Ribes, 062 

Risc, 821, 822, 834 

Rius, 062, 503, 733 

Roba, 432.2, 435.1, 435.3, 435.4, 453.1, 453.2, 
453.3, 453.9, 454, 456, 481.9, 636, 642.2, 642.3, 
856 

Robatoris, 822 

Roca, 231.2, 244, 246.4 

Roda, 321.2, 326.1, 363, 383 

Rodaments, 326.2 

Rodatge, 961 

Rodet, 325.4, 326.2 

Rom, 424.3 

Rompedors, 122 
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Rosa,019 

Rosetes, 423.9 

Rotatives, 329.1 

Rotors, 382 

Rovell, 423.9 

Rutes, 353 

Rutes aèries, 753 

s 
Sabates, 322.2, 451, 642.5 

Sabes,051 

Sabó, 255.1, 255.2 

Sacerdotal, 453.5 

Sacrifici, 413, 413.1 

Sacs, 455.9, 473.2 

Safata, 464, 473.2 

Safrà, 014, 423.2 

Safranó, 014 

Sagú, 418.2 

Sake,426 

Sal, 251.3, 413.2, 414.3, 423.2 

Sala de festes, 652 

Sales 
d'estar, 468.1, 969 

dejoc,969 

de subhasta, 647.8 

Salicílics, 254.1 

Salmònids, 062, 416 

Salmorra, 413.2, 415 

Saló, 316.6, 494.1, 971, 972 

Salsa, 423.2 

Sals de bany, 255.2 

Sals potàssiques, 232.1 

Salvament, 255.5, 325.1, 752 

Salvavides, 466 

Sal 

comuna, 233 

de font, 233.2 

gemma, 233.2 

marina, 233.1 

Samarretes, 435.3, 453.4 

Sanejament, 644.9, 921 

Sang, 413.1 
Sanitari/sanatoris/sanitat, 247.4, 316.6, 482.2, 504, 

616.4, 911, 941, 942 

Sanitaris independents, 945 

Sarbatanes, 442.9 
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Criteris metodològics aplicats a la traducció 

La traducció al català de la Classificació nacional d'activitats econòmiques de l'any 197 4 (CNAE-7 4) 
ha estat realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya amb la col·laboració de la Secció de Nor
malització Lingüística del Departament d'Economia i Finances, i l'assessorament del TERMCAT-, del· 
Servei d'Assessorament Lingüístic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Els criteris generals aplicats en la traducció han estat els següents: 

La traducció s'ha fet al màxim de literal possible per tal de respectar els conceptes i la seva 
agrupació dins de cada epígraf. Solament s'han canviat qüestions que no afectaven el sentit 
dels termes o la forma d'agrupar-los. 

Per exemple, en la versió castellana no hi ha unitat de criteris pel que fa a separacions de con
ceptes amb punt i coma o punt i seguit dintre d'un mateix epígraf. Un cop estudiat cada cas, 
s'ha vist que es podia unificar amb punts i seguit sense que això no tingués cap incidència en 
l'agrupació dels conceptes. En canvi, les separacions amb coma o amb conjuncions s'han 
respectat al màxim perquè eren coherents amb els continguts. 

S'han canviat a plural tots els termes indústria, que apareixen en la versió castellana tant en 
singular com en plural. 

S'ha intentat unificar al màxim l'aparició d'articles i preposicions encara que a vegades han 
hagut de prevaler criteris específics per a casos concrets. 

S'han unificat els criteris per als parèntesis i se n'ha establert l'ús en els casos de les 
construccions: llevat de ... , sense predomini, inclòs ... , amb ... , sense ... o serveis desti
nats ... (només els epígrafs 965.1, 965.2 i 965.3 no compleixen aquesta condició pel que fa a 
llevat de ... perquè apareixerien dos parèntesis seguits). 

Per qüestions de comprensió s'ha canviat l'ordre d'algunes oracions en diversos epígrafs de 
l'apartat 9 Altres serveis. 

En el cas que existeixin dos sinònims en català per a un terme en castellà s'ha optat pel que té 
l'entrada preferent (amb definició) en el Diccionari de la llengua catalana de l'Enciclopèdia Ca
talana, menys aquells casos en què el terme preferent és poc utlitzat. Per exemple en el cas 
de llicorella i pissarra (pedra) s'ha optat per pissarra, o en el cas de lligador i tocador per 
tocador. 

Els processos industrials o tècniques de manufacturació s'han revisat de forma sistemàtica 
tenint en compte, sobretot, les "Modificacions d'entrades" de la Gran Enciclopèdia Catalana, 
on s'actualitzen gran part dels termes referits a aquests processos que hi ha en el Diccionari 
de la llengua catalana . 
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