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Presentació 

Les classificacions estadístiques són els instruments més importants per obten ir la comparabilitat de 
la informació estadística. Per aixó, una de les tasques que encomana la Llei d'estadística i la Llei del 
pla estadístic de Catalunya 1992-1995 a l'lnstitut d'Estadística de Catalunya consisteix en l'homoge
ne"ltzació en la presentació deis resultats estadístics de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la com
parabilitat espacial i temporal de la informació estadística que es generi. 

La transcendencia d'aquesta activitat instrumental es posa de relleu en aspectes tan essencials pera 
la coordinació estadística, com són normalitzar l'elaboració, presentació i analisi de dades estadísti
ques, o bé facilitar la implementació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament 
estadístic. 

En aquest context, s'ha abordat, comuna de les tasques més prioritarias, l'elaboració de les versions 
en llengua catalana de les classificacions sobre activitats económiques i ocupacions, tant perla seva 
incidencia en les activitats estadístiques de contingut económic que el Pla estadístic considera priori
tarias iniciar, com pel fet que constitueixen el nucli harmonitzador més general, al qual referir les tau
les de correspondencias ambla resta de nomenclaturas que classifiquen dades de !'estadística eco
nómica, demogratica i social. 

El passat dia 4 d'abril el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret 98/1995, de 
21 de febrer, del Govern, pel qual s'aprovava la Classificació catalana d'ocupacions de 1994 (CC0-
94), versió en llengua catalana de la Classificació nacional d'ocupacions de 1994 (CN0-94). 

Aquesta publicació conté la presentació de la Classificació catalana d'ocupacions de 1994 (CC0-94), 
les seves notes explicativas, una versió abreujada de les entradas d'aquesta classificació fins a dos 
dígits, una llista d'ocupacions destinada a facilitar la consulta de la classificació i finalment unes tau
les de correspondencia entre l'actual Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94) i !'anterior classi
ficació previament adaptada (CN0-79 normalitzada). 

La Classificació catalana d'activitats económiques (CCAE-93), publicada el setembre de 1995, va ser 
el primer element d'aquest procés al que segueix ara aquesta publicació de la Classificació catalana 
d'ocupacions (CC0-94) (DOGC Núm. 2034, de 4 d'abril de 1995). Properament es preveu completar 
aquest procés amb el tractament de les classificacions de productes tant pera !'estadística industri
al, com pera !'estadística de comen;: intra i extracomunitari. 

L'lnstitut d'Estadística de Catalunya agraeix la col·laboració deis tecnics i estadístics deis departa
ments de la Generalitat de Catalunya i deis de les entitats locals catalanes consultats sobre la termi
nologia d'aquesta classificació. 

Finalment, s'ha de destacar l'assessorament terminológic, en les tasques derivadas de la traducció 
catalana, del Centre de Terminologia (TERMCAT), organisme dependent de la Generalitat de 
Catalunya, de l'lnstitut d'Estudis Catalans i del Consorci pera la Normalització Lingüística, i la col·
laboració de !'Instituto Nacional de Estadística en el decurs de l'elaboració de la classificació. 

lnstttut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 

Jordi Oliveras i Prats 
Director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya 
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lntroducció 

En el marc de la Unió Europea tant els estats membres (administracions públiques, empreses, institu
cions financeres i altres agents socials), com les institucions comunitaries, necessiten disposar d'in
formació estadística fiable, comparable i precisa. Aquesta necessitat requereix d'un sistema per clas
sificar, d'una forma clara i ordenada, el gran nombre de fenómens individuals en que hauran de ba
sar-se les activitats estadístiques orientades a la producció i difusió de dades estadístiques. 

El desenvolupament de les classificacions estadístiques ha seguit un curs paral·lel al de l'aplicació 
creixent de metodes estadístics peral coneixement de la realitat económica i social de cada país i a 
més s'ha vist ampliat, posteriorment, per les necessitats de comparabilitat internacional de dades 
estadístiques. Així, les primeres classificacions van néixer de l'impuls deis professionals que es rela
cionaven amb el món de !'estadística i que es veien obligats a treballar amb un considerable nombre 
d'ambits tematics susceptibles de classificació. Aquest impuls va ser el primer pas per determinar les 
classificacions estatals i internacionals que sovint difereixen entre elles pels criteris de conceptualit
zació i sistematització utilitzats. Els canvis que s'han anat succeint en les classificacions han dificul
tat, en molts casos, la continu"itat de les series estadístiques temporals que s'havien establert. Vista la 
necessitat de poder comparar les dades estadístiques, els organismes estadístics oficials s'esforcen 
no solament a actualitzar, sinó també a harmonitzar les nomenclatures i classificacions estadístiques. 

Donada l'absencia de referents normalitzats, l'lnstitut d'Estadística de Catalunya ha prioritzat les tas
ques en materia de nomenclatures estadístiques, des del primer any de desplegament del Pla esta
dístic, a part1r de la consideració simultania de tres requisits basics: procurar la maxima comparabili~ 
tat ambles principals classificacions estadístiques vigents, especialment en l'ambit estatal i, subsidi
ariament, en ambits comunitaris o internacionals; preservar la continu"itat més amplia possible de les 
series estadístiques disponibles; i afavorir l'elaboració de classificacions própies pera !'estadística 
catalana. 

Amb aquest plantejament es va procedir previament a l'adopció de les classificacions basiques deis 
ambits esmentats que s'han utilitzat históricament i majoritariament en !'estadística de Catalunya, les 
quals van constituir el marc on s'han integrat, posteriorment, classificacions específiques i, a la vega
da, el punt de referencia de les actualitzacions d'aquestes. En aquest sentit, cal tenir present que 
l'establiment d'una nova classificació implica normalment utilitzar informació estadística elaborada 
segons l'antiga classificació que es pretén actualitzar. 

Així dones, els criteris de comparabilitat espacial i temporal orienten les actuacions posteriors de 
l'lnstitut d'Estadística de Catalunya cap a les traduccions adaptades de les classificacions vigents en 
els ambits d'activitat económica i productes i en el d'ocupacions, peí tal de caracteritzar les unitats 
estadístiques basiques com són empreses, establiments i individus. Del seu caracter basic i vertebra
dar en dóna compte el fet que la majoria d'aquestes han estat recentment l'objecte prioritari d'un in
tens procés d'actualització per part deis principals organismes comunitaris i internacionals, amb la 
revisió subsegüent de les classificacions corresponents establertes pera tot I'Estat. 

Els treballs, pel que fa a !'estadística pública catalana, se centren en la traducció adaptada de les no
menclatures implicades, les notes explicatives derivades, l'elaboració de les principals abreviatures 
pera la tabulació estadística de resultats, l'articulació d'índexs tematics pera la seva consulta i loca
lització, i l'establiment de correspondencies parcials o completes amb altres classificacions previa
ment adaptades. Les nomenclatures i classificacions adaptades i tradu"ides esdevenen de compli
ment obligatori, d'acord ambles normes que les fan oficials. 
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L'lnstitut d'Estadística de Catalunya facilita la seva difusió en suport informatic que esta a disposició 
deis agents i usuaris d'informació estadística. 

Un tipus de treball com el que aquí es presenta es justifica, dones, perla necessitat d'adoptar i con
ceptualitzar un sistema integrat de classificació de la informació estadística i de presentació deis 
seus resultats qualitatius i quantitatius. En aquest sentit aquesta publicació de l'lnstitut d'Estadística 
de Catalunya constitueix un pas més per uniformar els sistemes de nomenclatures i classificacions 
en l'ambit de la definició de les ocupacions, amb fins estadístics, materialitzant un procés progressiu 
orientat a l'homogene"ltzació de les diferents presentacions de resultats estadístics d'ambit econó
mic, demografic i social de Catalunya i a facilitar-ne la comparabilitat. 

En el context de les funcions d'homogene"ltzació i coordinació estadística encomanades a l'lnstitut 
d'Estadística de Catalunya, pel que fa al sistema estadístic catala, l'objecte fonamental d'aquesta 
publicació se centra en la presentació de la Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94), versió en 
llengua catalana de la Classifcació nacional d'ocupacions (CN0-94), de !'Instituto Nacional de Esta
dística (INE). 

El caracter instrumental d'aquest treball es complementa amb la inclusió d'uns elements addicionals. 
Així, la primera part de la publicació sintetitza un conjunt d'utilitats que situen el marc historie i con
ceptual on es desenvolupa la CN0-94: en primer lloc dins les classificacions laborals amb finalitats 
estadístiques, segonament la seva concreció dins el procés d'harmonització de les classificacions 
d'ocupacions; i, en darrer terme, pel que fa a les seves própies característiques. 

La segona part de la publicació s'inicia amb la presentació de la traducció adaptada i tot seguit 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 uni
tats; una versió abreujada de les entrades d'aquesta classificació fins a dos dígits per atendre les ne
cessitats derivades de !'habitual presentació en taules; una llista d'ocupacions destinada a facilitar la 
consulta de la classificació on es presenten les ocupacions ordenades alfabeticament i per codis; i 
finalment unes taules de correspondencia entre l'actual Classificació catalana d'ocupacions (CC0-
94) i !'anterior classificació previament adaptada (CN0-79 normalitzada). Per últim, a la part d'anne
xos s'especifiquen els criteris terminológics que s'han seguit en la traducció i adaptació de la CN0-
94 a la llengua catalana i els materials bibliografics tant els corresponents a aquesta traducció adap
tada com els textos preliminars que l'acompanyen. 
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INE 

NACE-Rev.1 

ncaa 

OIT 

Rev. 

SEC 
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Classificació catalana d'ocupacions 

Comunitat Economica Europea 

Classificació internacional normalitzada de l'educació 

Classificació internacional uniforme d'ocupacions 

Classificació nacional d'ocupacions 

Oficina Estadística de les Comunitats Europees 

Instituto Nacional de Estadística 

Nomenclatura d'activitats economiques de la Comunitat Europea 

no classificats en altres apartats 

Oficina Internacional del Treball 

revisió 

Sistema europeu de comptes economics integrats 
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Decret 98/1995, de 21 de febrer de 1995, pel qual s'aprova la Classificació cata
lana d'ocupacions (CC0-94) 

La Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, en el seu article 45.e) estableix coma funcions de l'lnsti
tut d'Estadística de Catalunya l'aprovació de normes unitaries pera la classificació de dades i la pre
sentació de resultats, a fi de fer possible l'homologació de !'estadística referent a Catalunya dins del 
context integrat de les estadístiques estatals, comunitaries i internacionals. De la mateixa manera i el 
seu article 23 disposa que correspon a l'esmentat órgan estadístic de la Generalitat preparar i propa
sar les normes perles quals s'han de regir les estadfstiques de la Generalitat i de les entitats territori
als i les característiques tecniques que han de tenir. 

L'annex IV 1.2. de la Llei 30/1991, de 13 de desembre, del pla estadístic de Catalunya 1992-1995, 
estableix com a objectiu del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995 l'elaboració de propostes de nor
mes sobre els diferents sistemes de classificacions disponibles. 

El Decret 331/1993, de 28 de desembre, pel qual s'estableix el Programa anual d'actuació estadística 
per al 1994, inclou la normalització de nomenclatures i classificacions estadístiques com a activitat 
estadística del Programa. 

L'article 3 de la Llei 30/1991, de 13 de desembre, del pla estadístic de Catalunya disposa que el Pla 
estadístic de Catalunya 1992-1995 és l'instrument marc de col·laboració institucional de la Generali
tat de Catalunya i els seus organismes i empreses, d'una banda, i altres entitats públiques estatals o 
europees o organitzacions internacionals, d'una altra, pera la progressiva coherencia, homogene"ftat i 
comparabilitat del sistema estadístic de Catalunya amb el seu entorn. 

L'lnstituto Nacional de Estadística ha elaborat la Classificació nacional d'ocupacions (CN0-94), una 
vegada revisada per !'Oficina internacional del Treball (CIU0-88) i adaptada el 1993 per la Comunitat 
Europea (CIU0-88 -COM-). 

Ates el que disposa l'article 19.2 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística; 

Com que l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, d'acord ambles facultats que li confereix l'article 45.e) 
de la Llei 14/1987, de 9 U\.: juliol, d'estadística i l'article 2.e) del Decret 341/1989, d' 11 de desembre, 
de creació de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, i segons el que disposa l'article 6 de la Llei 30/ 
1991, de 13 de desembre, del pla estadístic de Catalunya 1992-1995, ha elaborat una proposta de 
Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94), amb l'assessorament terminológic del TERMCAT i 
una cop consultat el Consell Catala d'Estadística; a proposta del conseller d'Economia i Finances i 
amb la deliberació previa del Govern. 
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DECRETO: 

Article 1 

S'aprova la Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94), la qual es publica annexa a aquest Decret. 

Article 2 

La Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94) establerta per aquest Decret és d'ús obligatori pera 
la presentació de resultats de les activitats estadístiques incloses en el Pla estadístic de Catalunya i 
d'aquelles a les quals les lleis concedeixen els beneficis legals corresponents, i en les relacions amb 
I'Administració de la Generalitat de Catalunya en els termes que estableix la legislació estadística ca
talana i d'acord amb el que disposa el Decret 107/1987, de 13 de marg, pel qual es regula l'ús de les 
llengües oficials per part de I'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Article 3 

La Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94) és d'ús obligatori en tata la documentació adminis
trativa derivada de l'activitat de les administracions públiques catalanes en la qual figurín activitats 
económiques codificades, independentment del seu aprofitament estadístic. 

Disposició addicional 

L'lnstitut d'Estadística de Catalunya prestara suport tecnic a aquells órgans de les administracions 
públiques catalanes que per la seva activitat específica requereixin una majar desagregació de la 
classificació aprovada per aquest decret, mentre no es disposi de la llista d'ocupacions coma desa
gregació de la Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94). 

Disposicions finals 

1. S'autoritza el conseller d'Economia i Finances perque dugui a terme una revisió periódica de la 
Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94) aprovada per aquest Decret, a proposta de l'lnstitut 
d'Estadística de Catalunya, amb la consulta previa al Consell Catala d'Estadística. 

2. Aquest Decret entrara en vigor l'endema de la seva publicació al Oiari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

Barcelona, 21 de febrer de 1995 

Jordi Pujo! 
President de la Generalit2:t de Catalunya 

Macia Alavedra i Moner 
Conseller d'Economia i Finances 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 



Primera part. Marc historie i conceptual 





1. Classificacions d'ocupacions amb finalitats estadístiques 

Dins la metodologia científica les classificacions apareixen com un instrument logic d'ordenació sis
tematica i categoritzada deis coneixements adquirits, a partir del qual es poden emprendre noves in
vestigacions. Les classificacions constitueixen un model on les modalitats d'un determinat fenomen 
s'ordenen segons una definició o criteri de classificació. En conseqüencia, aquest model es transfor
ma en un llenguatge de referencia que permet la comparació i l'analisi del fenomen estudiat. 

Els llenguatges estadístics han de satisfer unes determinades condicions: 

a) Respondre a les necessitats deis 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. 

b) Ser senzills i precisos, evitant desenvolupaments injustificats. 

e) Avangar-se, pel que fa a les futures necessitats d'ampliació delllenguatge derivades de l'evolució, 
cap a noves tecnologies i productes, i evitar així revisions massa freqüents que invalidin les classi
ficacions anteriors. 

Les nomenclatures i classificacions constitueixen un sistema basic de lexics que asseguren la coordi
nació entre la recollida, la presentació i l'analisi de les dades estadístiques. Els termes nomenclatura i 
classificació són utilitzats moltes vegades com a sinonims, mentre que, per definició, corresponen a 
conceptes substancialment diferents. 

El terme nomenclatura es defineix com una llista objectiva de terminologia de les característiques o 
modalitats que presenta un fenomen en estudi. Perqué aquesta llista sigui manejable, les característi
ques s'agrupen en categories en funció d'elements o propietats comunes, ambla qual cosa entrem 
en el camp de les classificacions. 

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

El primer objectiu que una classificació d'ocupacions pretén satisfer és disposar d'un instrument es
tadístic de classificació laboral que permeti la comparabilitat, en l'espai i en el temps, de les dades 
estatals i internacionals. 

També pretén oferir una llista uniforme de grups d'ocupacions que permeti als organitzadors de pro
grames de migració o de programes internacionals de formació professional identificar en els dife
rents pa"lsos categories professionals comparables. 

Dins l'ambit exclusivament estatal és evident la necessitat d'una classificació estadística d'aquest ti
pus i la utilitat pera estudis d'ocupació, atur, m1gració o classificacions censals i mostrals. 

En aquestes classificacions les ocupacions s'agrupen en funció de la naturalesa del treball o de la 
tasca duta a terme. Els grans grups constitueixen amplis camps professionals i, per tant, la seva deli
mitació no presenta cap tipus de problema. Aquests problemes, pero, es plantegen en establir sub
grups i grups primaris. Els subgrups s'estableixen quan hi ha un nombre prou important de treballa
dors que ho justifiqui. A més hi ha una coincidencia amb els grups convencionals utilitzats en estudis 
estadístics, especialment, en els censos de població. 
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Cada grup primari compren un nombre d'ocupacions que fa que existeixi una afinitat i homogene'ltat 
dins de cada grup que e::. perden quan ens trobem en presencia d'un grup primari residual. 

L'ocupació és l'últim nivel! de treball, el més restringit, limitat i concret d'una classificació 
d'ocupacions. Aquest nivel! engloba, en la seva denominació, ocupacions o carrecs deis tre
balladors que duen a terme qualsevol de les diferents combinacions que es puguin fer de les 
tasques. 

En establir les denominacions deis grups i ocupacions s'utilitza un llenguatge d'ús corrent 
que reflecteix el contingut del grup o l'ocupació. 
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2 L'harmonització de les principals classificacions d'ocupacions 

2.1 Antecedents 

En l'ambit internacional, els primers resultats visibles en l'harmonització de classificacions d'ocupaci
ons o professions se situ8n en el decurs de la Setena Conferencia Internacional d'Estadígrafs del Tre
ball, l'any 1949, on s'acorda l'establiment d'una nomenclatura d'ocupacions, la primera edició de la 
qual va ser publicada per !'Oficina Internacional del Treball (OIT) l'any 1958. 

Posteriorment, I'Onzena Conferencia, l'any 1966, representa el comen<;ament de l'estudi pera la revi
sió d'aquesta classificació, el qual es va prolongar fins al 1968, any en que es publica la Classificació 
internacional uniforme d'ocupacions (CIU0-68). Aquesta classificació suposava el marc de referencia 
deis treballs que, a partir d'aquest moment, portaren a terme els instituts i organismes oficials de !'es
tadística estatal quant a l'adaptació harmonitzada de classificacions en aquest ambit. 

La finalitat de la CIU0-68 era, dones, oferir un sistema de classificació de les ocupacions que pogués 
servir de base pera l'establiment de comparacions internacionals adients en !'estadística laboral i en 
el mercat de treball, i pera les tasques de revisió de les classificacions nacionals d'ocupacions de 
forma que es garantís la convertibilitat temporal d'aquestes ambla internacional. 

Quant a !'estadística ofi<..;if11 d'ambit estatal, !'Instituto Nacional de Estadística, ambla col·laboració de 
diversos organismes de I'Administració pública i privada, va elaborar una primera Classificació nacio..: 
nal d'ocupacions (CN0-61), adaptada a l'ambit internacional del 1958 i aprovada, oficialment, perla 
presidencia del govern, Ordre de 20 de febrer de 1961, la qual va esdevenir la primera classificació 
d'obligada utilització. 

Aquesta primera Classificació nacional d'ocupacions de l'any 1961 (CN0-61) constava d'una estruc
tura més simple que la Classificació nacional d'ocupacions de l'any 1979 (CN0-79), basada en la 
desagregació deis anomenats grans grups, subgrups i grups unitaris identificats respectivament per 
un, dos i tres dígits. Addicionalment, la classificació incorporava les denominacions i les definicions, 
com és habitual. La classificació numerica continuava subdividint-se fins a arribar a la categoria ocu
pacional concreta, codificada amb set dígits, encara que aquestes darreres entrades s'establiren 
sense la corresponent definició o descripció de les tasques adscrites a l'ocupació o professió identi
ficada. Aquesta classificació, dones, va representar una aportació molt important en el camp estadís
tic, ates que fou la primera vegada que es comptava amb un instrument de classificació laboral tan 
interessant. 

La vigencia de la Classificació internacional uniforme d'ocupacions (CIU0-68) es mantingué fins que 
els desenvolupaments científics i tecnologics de la decada deis 80 generaren, progressivament, 
l'aparició de noves ocupacions i, en alguns casos, la quasi desaparició de determinades professions. 
En conseqüencia, també !'Instituto Nacional de Estadística inicia el procés d'elaboració d'una nova 
classificació nacional d'ocupacions, actualitzada per als ambits internacional i estatal, basada en la 
revisió sistematica de la CN0-61 i ambla col·laboració d'experts del Ministeri de Treball. 

Els principals trets que van caracteritzar la Classificació nacional d'ocupacions de l'any 1979 (CN0-
79) van ser, en una primera etapa, el criteri basat en l'ocupació (i no la professió o la categoria profes
sional), el manteniment deis mateixos grans grups de la CIU0-68 (encara que s'introdu"iren algunes 
variacions en la seva titulació) i, en una segona etapa, l'establiment del quart nivell, de cinc dígits, el 
qual va permetre considerar la descripció o definició de les tasques individualitzades de les 1.568 
ocupacions resultants. 
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En estudiar els subgrups i grups primaris de la CIU0-68, com a regla general, només es van establir 
subgrups quan hi havia un nombre suficientment elevat per justificar la seva agrupació en un apartat 
diferenciat. En canvi, alguns subgrups de la CIU0-68 es van dividir en dos, perque tenien ambdós 
entitat suficient en la realitat espanyola per constituir-ne nuclis separats. En relació amb els grups pri
maris es van ter igualment canvis amb el mateix criteri anteriorment exposat. 

Establerts els grans grups, subgrups i grups primaris, es va ter l'assignació de les claus numeriques 
fins al nivel! de tres dígits i es van establir les denominacions i definicions fins aquest nivel!. 

En aquesta tasca van intervenir experts i es va requerir l'estudi minuciós de les reglamentacions pro
fessionals i de treball, les ordenances laborals i els convenís col·lectius, amb aquestes dades es van 
identificar més de 8.000 possibles ocupacions. 

Els criteris generals seguits en la presentació d'aquesta Classificació nacional d'ocupacions poden 
sintetitzar-se en els següents: 

a) Respecte a la naturalesa d'una classificació d'ocupacions, aquesta requereix una descripció de 
tasques i no una enumeració de categories, facultats o atribucions. 

b) Manteniment de la comparabilitat internacional. 

e) Utilització de termes usuals en les denominacions i definicions, en la practica o en la legislació, els 
quals facilitin la identificació i reconeixement de l'ocupació. Aixó obliga, en alguns casos, a utilitzar 
denominacions de cossos o professions pera algunes ocupacions. 

d) Descripció de tasques fonamentals, per tal d'evitar les definicions extenses o reiteratives que puguin 
induir a confusió amb altres ocupacions que tinguin tasques accessóries similars o identiques. 

2.2 Situació actual i perspectives 

Recentment, !'Oficina Internacional del Treball (OIT) ha ates la necessitat ineludible d'actualitzar la 
seva Classificació internacional uniforme d'ocupacions de l'any 1968 (CIU0-68), per motius similars 
als que van obligar a la revisió de la Nomenclatura d'ocupacions de l'any 1958. En aquest context, 
s'afegeixen dos nous elements determinants de la vigencia tecnica de l'antiga CIU0-68: el procés 
harmonitzador propiciat per !'Oficina Estadística de les Comunitats Europees (EUROSTAT) en la revi
sió de la Nomenclatura d'activitats económiques de la Comunitat Europea (NACE-Rev.1) i l'adopció 
progressiva del Sistema europeu de comptes económics integrats (SEC), per part de la majoria d'ins
tituts d'estadística oficials als estats membres de la Comunitat Europea. 

Els estudis iniciats en el si de les conferencies internacionals d'estadígrafs del treball, en especial la 
tretzena i la catorzena que van tenir lloc a Ginebra els anys 1982 i 1987, van originar, el 6 de novem
bre de 1987, en el marc de la catorzena conferencia, l'anomenada Classificació internacional unifor
me d'ocupacions de l'any 1988 (CIU0-88), publicada finalment el 1990 per I'OIT i que substitueix la 
de l'any 1968. 

La Classificació internacional uniforme d'ocupacions revisada (CIU0-88) presenta un sistema de 
classificació i agregació de dades d'informació sobre les ocupacions obtingudes mitjan<;ant els cen
sos de població, altres estudis estadístics i els registres de les administracions públiques. 

El nou marc de referencia ha estat concebut pera la comparació homogenia d'estadístiques interna
cionals de caracter laboral i suposa, de nou, un impuls paral·lel d'actualització de la majoria de classi
ficacions d'ocupacions d'ambit estatal per part deis organismes competents, pera les quals la CIU0-
88 pot servir de model. 

Partint d'aquesta i per primera vegada la Unió Europea fa una adaptació de la CIU0-88 de I'OIT, l'any 
1993, anomenada CIU0-88 (COM) que s'estableix com una recomanació als pa'isos membres, i amb 
unes modificacions d'ordre menor amb respecte de la CIU0-88. En conseqüencia, també !'Instituto 
Nacional de Estadística inicia el procés d'elaboració d'una nova classificació nacional d'ocupacions, 
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actualitzada per als ambits internacional, comunitari i estatal, basada en la revisió sistematica de la 
CN0-79 i ambla col-laboració de diversos organismes de I'Administració pública i privada. El resultat 
d'aquest procés d'adaptació a les exigencies del nou entorn és la Classificació nacional d'ocupaci
ons de l'any 1994 (CN0-94). 

La CN0-94, CIU0-88 i CIU0-88 (COM) tenen el mateix marc conceptual per mantenir la coherencia 
entre elles i permeten la comparabilitat internacional de les dades estatals. 

2.3 La Classificació internacional uniforme d'ocupacions del 1988 (CIU0-88) 

Els grans objectius 

La CIU0-88 té tres grans objectius. El primer és facilitar, a escala internacional, la comunicació en 
materia d'ocupacions oferint, als estadístics deis diferents pa"isos, un instrument que permeti situar 
les dades estatals sobre ocupacions en una perspectiva internacional. 

El segon és el de permetre la presentació de les dades internacionals sobre ocupacions sota una for
ma que s'adeqüi, tanta la investigació com a l'adopció de de.cisions i a les iniciatives d'acció concre
ta en certs casos determinats, per exemple, pel que fa a les migracions internacionals i a la col·
locació. 

El darrer és el de servir de model als pa"isos que desitgin desenvolupar o revisar la seva propia classi
ficació nacional d'ocupacions. La CIU0-68 no esta destinada a substituir cap de les classificacions 
estatals d'ocupacions, les quals haurien normalment de reflectir, el més fidelment possible, !'estruc
tura deis seus mercats d'ocupació. Malgrat aixó, els pa"isos, les classificacions deis quals ja es basen 
en la CIU0-88, tant en la seva concepció com en la seva estructura, podran adoptar amb majar faci
litat els procediments que els permetin fer comparables les seves estadístiques de treball en el pla 
internacional. 

Cal assenyalar, a més, que en molts casos els pa"isos poden desitjar que la classificació tingui una 
estructura més desagregada i definicions més elaborades que la classificació internacional. És possi
ble que desitgin incorporar informacions codificades sobre elements del contingut de les tasques i la 
descripció detallada de les ocupacions que presentin un interés especial des del punt de vista de la 
solució deis conflictes sobre salaris, orientació i formació professionals, els serveis de col·locació, 
l'analisi de la morbiditat i la mortalitat en relació amb l'ocupació. 

Marc conceptual 

El marc necessari per a la concepció de la CIU0-88 es basa en dos grans conceptes: el tipus de tre
ball dut a terme, ésa dir, ellloc de treball, i el de la competencia. 

El lloc de treball -definit com un conjunt de tasques complertes o que se suposa que seran compler
tes per una mateixa persona- constitueix la unitat estadística de la CIU0-88. Un conjunt de llocs de 
treball, les tasques deis quals tenen una gran similitud, constitueixen una ocupació. Les persones es 
classifiquen per ocupacions en funció de la seva relació amb un lloc de treball passat, presento futur. 

La competencia -definida com la capacitat de dur a terme les tasques inherents a un lloc de treball 
determinat- es caracteritza, dins de la CIU0-88, pels següent trets: 

a) El nivell de competencies, el qual és funció de la complexitat i de la diversitat de les tasques. 

b) L'especialització de les competencies que es relacionin amb !'amplitud deis coneixements exigits, 
les eines i maquines utilitzades, el material sobre el qual es treballa o amb el qual es treballa i la 
naturalesa deis béns i serveis produ"lts. 

Partint del concepte de competencia, així definit, es van delimitar i agregar novament els grups ocu
pacionals de la CIU0-88. 
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Ates el caracter internacional de la Classificació, es van utilitzar únicament quatre nivells de compe
tencies i, pera la seva definició, es van fer servir les categories i nivells que apareixen en la Classifica
ció internacional normalitzada de l'educació (CINE). 

La utilització de les categories de la CINE per definir els quatre nivells de competencia no significa 
que les competencies necessaries per dur a terme les tasques inherents a un treball determinat no
més puguin adquirir-se mitjangant l'educació informal i !'experiencia. Des del punt de vista de la 
CIU0-88, l'important són les competencies exigides perdura terme les tasques d'una ocupació i no 
el fet de saber si un treballador que exerceix una determinada ocupació, esta millor o pitjor qualificat 
que un altre en la mateixa ocupació. 

En conseqüencia, les següents definicions practiques deis quatre nivells de competencies de la 
CIU0-88 s'apliquen en els casos en que les competenc;ies ocupacionals necessaries s'adquireixin 
mitjangant l'educació formal o la formació professional: 

a) El primer nivell de competencia de la CIU0-88 s'ha definit fent referencia a la categoria 1 de la 
CINE, que correspon a l'ensenyament de primer grau, el qual comenga generalment a l'edat de 
cinc, sis o set anys i sol abastar uns cinc anys. 

b) El segon nivell de competencia de la CIU0-88 s'ha definit fent referencia a les categories 2 i 3 de la 
CINE, les quals corresponen, respectivament, al primer i al segon cicle de l'ensenyament de segon 
grau. El primer cicle comenga a l'edat d'onze o dotze anys i sol comprendre tres anys; i el segon 
s'inicia a l'edat de catorze o quinze anys i abasta, també, uns tres anys. Es podra requerir d'un pe
ríode de formació en el lloc de treball i una experiencia, en alguns casos, sota la forma d'un apre
nentatge. En aquest període, es pot completar una formació de tipus formal, reemplagar-la en part 
i, en alguns casos, en la seva totalitat. 

e) El tercer nivell de competencia de la CIU0-88 s'ha definit fent referencia a la categoria 5 de la CINE 
(la categoria 4 de la CINE s'ha deixat deliberadament sense contingut), la qual compren l'educació 
que s'inicia a l'edat de disset o divuit anys, abasta uns quatre anys i condueix a l'obtenció d'un di
ploma que no és equivalent a un primer grau universitari. 

d) El quart nivell de competencia de la CIU0-88 s'ha definit fent referencia a les categories 6 i 7 de la 
CINE i compren l'educació que s'inicia també a l'edat de disset o divuit anys, abasta tres, quatre o 
més anys i dóna accés a un grau universitari, superior o no, o a un diploma equivalent. 

lnevitablement, l'atribució del nivell de competencia exigit pera les ocupacions o grups d'ocupacions 
en la preparació de la CIU0-88, comporta una part d'apreciació subjectiva. 

Pla i estructura 

L'enfocament conceptual adoptat per elaborar la CIU0-88 va donar com a resultat una estructura je
rarquica piramidal formada per deu grans grups al nivell més elevat d'agregació, subdividits, succes
sivament, en vint-i-vuit subgrups principals, cent setze subgrups i tres-cents noranta grups primaris. 

El quadre següent permet observar que vuit deis deu grans grups han estat correlacionats amb els 
quatre nivells de competencies de la CIU0-88, els quals van ser definits fent referencia a les catego
ries i graus d'ensenyament de la Classificació internacional normalitzada de l'educació (CINE). El 
concepte de nivell de competencies no s'ha aplicat ni al gran grup 1, Membres del poder executíu i 
deis cossos legislatius i personal directiu de I'Administració pública i d'empreses, ni al gran grup O, 
Forces armades. Aixó és motivat pel fet que, segons les informacions recollides en les fonts nacio
nals, les competencies necessaries per dura terme les tasques inherents a les ocupacions de cada
cun d'aquests dos grans grups difereixen molt, fins al punt de fer impossible la seva vinculació amb 
qualsevol deis quatre nivells de competencies de la CIU0-88. 
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Quadre 1. Grans grups de la CIU0-88 amb indicació del nombre de subgrups en que se subdivideix i 
la indicació del nivell de competencies corresponent 

Grans grups Subgrups Subgrups Grups Nivell de 

principals primaris competemcies 
CIUO 

1. Membres del poder executiu i deis cossos legislatius, i 

personal directiu de I'Administració pública i d'empreses 3 8 33 

2. Professionals científics i intel·lectuals 4 18 55 4t 

3. Tecnics i professionals de nivel! mitja 4 21 73 3r 

4. Empleats d'oficina 2 7 23 2n 

5. Treballadors deis serveis i venedors de comen:;: i mercat 2 9 23 2n 

6. Agricultors i treballadors qualificats agropecuaris i pesquers 2 6 17 2n 

7. Oficials, operaris i artesans d'arts mecaniques i altres oficis 4 16 70 2n 

8. Operadors d'instal·lacions i de maquines, i muntadors 3 20 70 2n 

9. Treballadors no qualificats 3 10 25 1r 

O. Forces armades 1 

Totals 28 116 390 

Els grups ocupacionals han estat subdividits i se'ls ha diferenciat, de manera més detallada, segons 
l'especialització de les competencies que es defineix fent referencia al camp de coneixement exigit, a 
les maquines i les eines utilitzades, als materials que es treballen i, també, al tipus de béns i serveis 
produ"its. 

Els vint-i-vuit subgrups, en el segon nivell d'agregació de la CIU0-88, constitueixen una novetat, ja 
que tetes les classificacions internacionals d'ocupacions anteriors presentaven un buit important 
quant al nombre de grups en els nivells primer i segon d'agregació. Per exemple, la CIU0-68 conte
nia vuit grups en el primer nivell d'agregació i vuitanta-tres en el segon. En conseqüencia, existia, 
d'una banda, un desequilibri entre el nombre de grups necessaris per presentar !'estructura general 
de les ocupacions, amb classificació paraJ.Iela en funció de variables amb la branca d'activitat o 
grups d'edat detallats i, de l'altra, per presentar !'estructura general de les ocupacions, sense classifi
cació paral·lela de cap tipus o amb una segons variables com ara el sexe o grups amplis d'edat. 

Els tres-cents noranta grups primaris que en la CIU0-88 se situen en la major diferenciació compre
nen, en general, més d'una ocupació. En cada país el nombre d'ocupacions compreses i la seva dife
renciació dependran, en gran mesura: de la importancia de l'economia i del grau de desenvolupa
ment; del nivell i de l'orientació de la tecnologia; de l'organització del treball; i de les tradicions. Per 
aquesta raó, no s'ha fet una descripció detallada de les ocupacions esmentades en cadacun deis 
tres-cents noranta grups primaris de CIU0-88. 

Quadre 2. Diferencies estructurals entre la CIU0-68 i la CIU0-88 

Nivell CIU0-68 CIU0-88 

Primer 8 10 
Segon 85 28 
Tercer 293 116 
Quart 390 
Cinque 1506 

L'estructura de la CIU0-88 presenta diferencies substancials enfront de la CIU0-68. Així, en general, 
s'ha suavitzat !'estructura, com s'aprecia en el quadre 2. 
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2.4 La Classificació internacional uniforme d'ocupacions del 1988 de la Unió 
Europea (CIU0-88 -COM-) 

La CIU0-88 (COM) no s'ha de considerar com una classificació diferent de la CIU0-88, sinó coma 
l'esfon; coordinat deis pa"isos de la Unió Europea per tal d'obtenir una mateixa codificació de la infor
mació ocupacional recollida en censos i enquestes, i dirigida a cobrir les necessitats estadístiques en 
l'ambit comunitari. 

En concret, en la versió de la Unió Europea es van adoptar el marc conceptual i els principals criteris 
de classificació de la CIU0-88. Només es van ter modificacions d'ordre menor de manera que es re
flectís millar !'estructura ocupacional comunitaria. 

Les principals diferencies entre la CIU0-88 (COM) i la CIU0-88 es poden agrupar en tres blocs: 

a) Ocupacions de direcció d'empreses. La CIU0-88 utilitza com a criteri de diferenciació entre el di
rector d'empresa i el gerent d'empresa (gran grup 1) el nombre total de directors que es requerei
xen per gestionar l'activitat d'una empresa o organització. Quan el nombre total sigui superior a 
dos, es classificara com a director d'empresa (subgrup principal 12 de la CIU0-88); en cas contra
ri, es classificara coma gerent d'empresa (subgrup principal13 de la CIU0-88). No així la CIU0-88 
(COM) que, amb el criteri de separar els directors d'empresa perla dimensió d'aquestes, hi fa ser
vir el nombre de treballadors i defineix l'ocupació de director si !'empresa té deu treballadors o 
més, i defineix l'ocupació de Gerent si en té menys de deu treballadors, subgrups principals 12 i 
13, respectivament, de la CIU0-88 (COM). 

b) Ocupacions de les administracions públiques. L'organització de les ocupacions de I'Administració 
pública sol ser una característica específica i peculiar de cada país. En una classificació d'ambit 
internacional com la CIU0-88 és molt difícil trabar una solució al problema, per aixó a la CIU0-88 
(COM) s'han pres els segons acords, en funció de la qualificació de l'ocupació, per classificar 
aquelles ocupacions própies de I'Administració pública i que no tenen sentit tora d'aquest ambit. 

Quadre 3.0cupacions de les administracions públiques. Diferencies entre la CIU0-88 (COM) i la CIU0-88 

Gran grup (CIU0-88 (COM)) 

1. Membres del poder executiu i deis 
cossos legislatiu i de personal directiu 
de I'Administració Pública i d'empreses. 

2. Tecnics i professionals intel·lectuals 
i artístics. 

3. Tecnics i professionals de suport. 
4. Empleats de tipus administratiu. 

Grup primari (CIU0-88 (COM)) 

111 O. Membre del poder executiu i deis 
cossos legislatiu i directiu de 
I'Administració pública. 

2470. Professionals de I'Administració pública. 

3431. Secretaris administratius i assimilats afins. 
4190. Altres empleats d'oficina. 

Les solucions adoptades són de dos signes diferents: d'una banda, la creació de noves rúbriques a la 
CIU0-88 (COM) en relació ambla CIU0-88 en els grans grups 2 i 4; i d'altra banda en els grans grups 
1 i 3 es recomana la seva classificació en grups primaris queja consten a la CIU0-88. 

e) Ocupacions relacionades amb !'agricultura. En el gran grup 6 de la CIU0-88 (COM) s'ha suprimit el 
subgrup principal 62: Agricultura de subsistencia de la CIU0-88. També s'han refós en la CIU0-88 
(COM) molts grups pnmaris de la CIU0-88, jaque no hi havia una diversitat tan amplia en la realitat 
ocupacional d'aquest sector en la Unió Europea com ho reflecteix la CIU0-88. 

En el quadre 4 es mostra un esquema general de l'harmonització de les classificacions d'ocupacions 
internacional i de les relacions entre aquestes. Com es pot observar, realment es tracta d'un sistema 
de classificacions integrat on els diferents organismes estadístics internacional, comunitari, estatal i 
catala es corresponen amb els nivells d'agregació del sistema que permet satisfer les necessitats 
d'obtenir una informació coherent i comparable. 
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Quadre 4. Esquema de l'harmonització de les classificacions d'ocupacions internacionals 

Classificacions d'ocupacions 

Oficina Internacional del Treball (OIT} 

Classificació internacional 
uniforme d'ocupacions 

Classificació internacional de l'any 1968 
uniforme d'ocupacions CIU0-68 [1968] 

de l'any 1988 <••· Rl:wisió 
...... 

CIU0-88 [1988] 
. ····. 

.. 

Oficina Estadística de les Comunitats Europees (EUROSTAT} 

Classificació internacional 

uniforme d'ocupacions per a 
seva utilització a la CEE 

CIU0-88 (COM) [1993] 

lntituto Nacional de Estadística (INE) 

Classificació nacional 
d'ocupacions 

de l'any 1994 
CN0-94 [1994] 

lnstitut d'Estadística de Catalunya 

Classificació catalana 
d'ocupacions 

CC0-94 [1995] 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 

Classificació nacional 
d'ocupacions 

de l'any 1979 
CN0-79 [1979] 

<;. __ Revisíó 

Nomenclatura d'ocupacions 

[1958] 

<··· Revisió .. i •. 
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3. Característiques de la classificació d'ocupacions del 1994 

Estructura i codificació 

L'estructura d'una classificació es traba determinada per diferents nivells d'agregació, els quals són 
el resultat lógic d'ordenar i organitzar els fenómens que s'ha de classificar. Cada nivel! constitueix 
una nomenclatura, entenent com a tal la !lista de designacions on a cada fenómen per classificar li 
correspon un sol element de la nomenclatura. 

La CN0-94 representa una adaptació en l'ambit estatal de les classificacions existents en el panora
ma internacional, CIU0-88, i comunitari, CIU0-88 (COM). Una adaptació que es caracteritza, d'una 
banda, per ser una fórmula que garanteix la comparabilitat internacional de les dades estatals i, d'al
tra banda, per aconseguir una millar classificació de la propia estructura ocupacional. 

La CN0-94 esta estructurada de forma jerarquica piramidal en quatre nivells d'agregació més un ni
vel! intermedi. 

No m Nivel! Nombre de ldentificació 
rúbriques 

Gran grup Primer 10 Codi numeric d'1 dígit 
Grup principal lntermedi 19 Codi alfabetic d'1 dígit 
Subgrup principal Segon 65 Codi numeric de 2 dígits 
Subgrup Tercer 206 Codi numeric de 3 dígits 
Grup primari Quart 493 Codi numeric de 4 dígits 

Per comprendre la seva estructura cal veure com es genera el primer nivel! d'agregació (grans grups) 
partint de la definició de competencia. 

Quadre 5. Grans grups de la CN0-94 amb indicació del nivel! de competencia corresponent 

Gran Descripció CN0-94 
grup 

Nivel! de 
competencia de 

la CIU0-88 

1 Personal directiu de les empreses i de les administracions públiques 
2 Tecnics i professionals científics i intel-lectuals 
3 Tecnics i professionals de suport 
4 Empleats administratius 
5 Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i 

venedors de comen; 
6 Treballadors qualificats en activitats agraries i pesqueres 
7 Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactures, 

la construcció i la minería llevat deis operadors d'instal·lacions i 
maquinaria 

8 Operadors d'instal·lacions i maquinaria, i muntadors 
9 Treballadors no qualificats 
O Forces armades 

4t. 
3r. 
2n. 

2n. 
2n. 

2n. 
2n. 
1 r. 

La CIU0-88 utilitza quatre nivells de qualificació que es relacionen ambles categories de la Classifi
cació internacional normalitzada d'educació (CINE). 
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Quadre 6. Nivells de competencia de la CIU0-88 definits per !'Oficina Internacional del Treball 

Nivell de 
competencia 

Primer 

Segon 

Tercer 

Quart 

Categories de la CINE 

Categoría 1 de la CINE, que correspon a l'ensenyament primari que comen<;::a, ge
neralment, a l'edat de 6 o 7 anys i sol durar uns 5 anys. 

Categories 2 i 3 de la CINE, que corresponen als cicles 1 r. i 2n. de l'ensenyament 
secundari. El 1 r. cicle comen<;::a a l'edat d' 11 o 12 anys i sol durar 3 anys. El 2n. 
cicle abasta les edats de 14 o 15 anys i sol durar, aproximadament, uns 3 anys. 
Podra requerir-se un període de formació i d'experiencia en l'ocupació. Aquest 
període pot completar una formació de tipus formal, reempla<;::ar-la en part i, en al
guns casos, en la seva totalitat. 

Categoría 5 de la CINE (la categoría 4 de la CINE s'ha deixat deliberadament sen
se contingut) compren l'educació que comen<;::a a l'edat de 17 o 18 anys, sol durar 
uns 4 anys i condueix a un diploma que no és equivalent a un 1 r. grau universitari. 

Categories 6 i 7 de la CINE comprenen l'educació que comen<;::a a l'edat de 17 o 
18 anys, sol durar uns 3, 4 o més anys i dóna accés a un grau universitari de 
postgrau o a un títol equivalent. 

Al quadre 5, s'observa que tant el gran grup 1, Personal directiu de les empreses i de les administraci
ons públiques, com el gran grupO, Forces armades, no estan relacionats amb el nivell de competencia de 
la CIU0-88, perque són heterogenis respecte a la competencia de les ocupacions contingudes en ell. 
Aquests grans grups són homogenis des del punt de vista de la finalitat d'aquestes ocupacions. 

Per poder diferenciar els treballadors determinats pel nivell de competencia 2n. de la CIU0-88 s'utilit
za el concepte d'especialització de la competencia. Així, d'una banda, es diferencien els Empleats 
administratius (gran grup 4) i els Trebal/adors deis serveis de restauració, personals, protecció i vene
dors de comerqos (gran grup 5). Als altres treballadors associats al 2n. nivell de competencia, se se
paren els oficis tradicionals (gran grup 6, Treballadors qualificats en activitats agraries i pesqueres, i 
gran grup 7, Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactures, la construcció i la mine
ría 1/evat deis operadors d'instal-lacions i maquinaria) de les ocupacions que essencialment estan ori
entades a la utilització de maquinaria i instal-lacions industrials (gran grup 8, Operadors d'instal·
lacions i maquinaria, i muntadors). 

Es considera que el primer nivell d'agregació de la CIU0-88 (COM) s'ha de mantenir a la CN0-94, i 
partint del segon nivell, motivat per les necessitats d'analisi, es produeix una desagregació garantint 
la comparabilitat internacional. Aixo, suposa que el reagrupament de rúbriques de 2, 3 o 4 dígits de la 
CN0-94 donara com a resultat el contingut de les rúbriques de 2, 3 o 4 dígits de la CIU0-88 (COM), 
respectivament. 

La CN0-94 ha ampliat el nombre de rúbriques de dos dígits a seixanta-cinc. Aixo provoca un dese
quilibri en !'estructura de la CN0-94, el primer nivell d'agregació contindra deu rúbriques i el segon 
seixanta-cinc, una estructura no harmónica. Per aquest motiu es crea un nivell intermedi entre el pri
mer i segon, anomenat grup principal, que s'haura d'entendre comuna alternativa al nivell deis grans 
grups. 

a) Característiques especifiques: 

1. Les característiques del grup principal són: 

Pertany a un únic gran grup de la CIU0-88. 
Compren el contingut de diverses rúbriques de 2 dígits de la CIU0-88. 
S'identifica amb un codi alfabetic d'1 dígit no integrat en el codi numeric del gran grup. 
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2. En els codis de les rúbriques de la CN0-94 hi ha dos nombres amb un significat especial: el O i el 
9. El O quan esta situat a partir de la tercera posició indica que no hi ha desagregacions en el ni
vell immediat anterior; el 9 a la quarta posició significa una rúbrica del tipus Altres. 

b) Diferencies estructurals entre la CN0-79 i la CN0-94 

Nivell CN0-79 

Primer 8 

lntermedi 

Segon 85 

Tercer 309 

Quart 

Cinque 1568 

CN0-94 

10 

19 

65 

206 

493 

1. S'ha suavitzat el nombre de rúbriques entre els diferents nivells d'agregació de la classificació. 

2. A la CN0-94 tots els grans grups estan identificats per un únic codi numeric, mentre que a la CN0-79 
hi havia, per exemple, un gran grup identifica! per tres dígits numerics, el gran grup 7/8/9. 

3. La principal diferencia estructural de la CN0-94 respecte a la de la CIU0-88 (o CIU0-88.COM) és 
!'existencia d'un nivell intermedi denominat grup principal entre el primer i segon nivell d'agrega
ció i que s'ha d'entendre com a possible alternativa als grans grups. El grup principal queda ca
racteritzat perque pertany a un únic gran grup de la CIU0-88 i esta format per agregacions exac-. 
tes de rúbriques de 2 dígits de la CIU0-88. 

e) Diferencies conceptuals ambla CN0-79 

El canvi d'una classificació s'associa a la consideració de diferents criteris d'organització i, per 
tant, a l'aparició d'una nova estructura. En aquest cas concret de la CN0-79 enfront de la CN0-
94, el criteri d'organització introdu"it és el de qualificació. 

1. En general, a la CN0-79 es produ"ia una estructuració atenent prioritariament el concepte d'activi
tat (llevat deis treballadors altament qualificats) i, subsidiariament, el concepte de qualificació, si
tuació inversa a la produ"ida a la CN0-94. L'exemple més significatiu de la situació descrita, es 
traba en les ocupacions de peons o treballadors no qualificats, que a la CN0-79 s'associaven a 
l'activitat i, contrariament, a la CN0-94 tots s'inclouen en el gran grup 9, treballadors no qualifi
cats, independentment de l'activitat a la qual pertanyen. 

2. El concepte de especialització de la qualificació s'utilitza per diferenciar els treballadors de les in
dústries manufactureres (gran grup 7/8/9 de la CN0-79) en dos grans grups de la CN0-94. D'una 
banda, el gran grup 7 que inclou els treballadors tradicionals dins de les indústries manufacture
res i la construcció i, d'altra banda, el gran grup 8 on s'inclouen les ocupacions en les quals el 
factor essencial és el coneixement de la maquinaria utilitzada. 

Es produeixen altres diferencies conceptuals ambla CN0-79, que si bé no tenen caracter general 
influeixen, en certa mesura, en !'estructura de la classificació. 

3. En relació amb el gran grup 4 de la CN0-94, que correspon als empleats administratius, s'intro
dueix el críteri de tasques d'atenció al públic com element diferenciador dins deis auxiliars admi
nistratius. Contrariament, desapare1x a la CN0-94 el concepte de cap administratiu, i se'l classifi
ca depenent de les tasques que desenvolupa. 

24 lnstitut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 



4. En relació amb els treballadors amb un nivel! més alt de qualificació, aquests se separen en la 
CN0-94 en dos grans grups, els que estan associats o requereixen titulació universitaria (gran 
grup 2) i els que duen a terme tasques de suport als del gran grup 2 i requereixen una especialit
zació del tercer nivel! de qualificació definit per I'OIT, gran grup 3. 

5. En relació amb el gran grup 1 de la CN0-94, que compren el personal directiu de les empreses i 
de les administracions públiques es correspon amb els grans grups 2, 4, 5 i 6 de la CN0-79, ja 
que les ocupacions de directors i gerents d'empreses relatives al comer9, restauració i !'agricultu
ra es traben en aquests grans grups de la CN0-79, tornant-se així a utilitzar el criteri d'activitat en 
la CN0-79 a diferencia del que succeeix a la CN0-94. 

6. Finalment, el gran grupO de la CN0-94, que correspon a les torces armades, no inclou la Guardia 
Civil, a diferencia de la CN0-79. Aquest cosen la nova classificació d'ocupacions rep el mateix 
tractament que els altres cossos de seguretat de I'Estat. 

Procés d'elaboració de la CN0-94. Directrius generals 

1. Assegurar la comparabilitat internacional. Es van adoptar el marc conceptual de la CIU0-88 
(COM) i els mateixos criteris de classificació definits per a la classificació internacional com a 
principal element pera l'elaboració de la CN0-94. Ara bé com que !'estructura de la CIU0-88 
(COM) no reflecteix en tots els casos !'estructura ocupacional estatal, ha estat necessari modifi
car !'estructura de la CIU0-88 (COM). Aquesta es va fer per desagregacions de rúbriques o cate
gories de la classificació internacional i d'acord amb els principis següents: 

a) El contingut d'una rúbrica de la CIU0-88 no es pot alterar, ésa dir, no es pot traslladar una ocu
pació a una altra rúbrica, ni sumar dues partides per després desglossar-les de forma diferent. 

b) El contingut d'una rúbrica o categoria de la CIU0-88 (COM) es podra desagregar en altres de la 
CN0-94, sempre que les agregacions de les rúbriques proporcionin el contingLit de la rúbrica ini
cial de la CIU0-88 (COM). 

2. Homogene"ltat. El principi d'homogene"itat exigeix que les ocupacions incloses en cada rúbrica 
dins d'un mateix nivel! d'agregació de la classificació siguin similars respecte al criteri de classifi
cació utilitzat. Per exemple, en el primer nivel! d'agregació (grans grups) les rúbriques hauran de 
ser similars pel que fa a la qualificació exigida pera l'exercici de l'ocupació. 

3. Equilibri. El principi d'equilibri exigeix, d'una banda, que les diferent rúbriques d'un mateix nivel! 
d'agregació tinguin una importancia quantitativa semblant i, d'altra banda, que no hi hagi un des
equilibri en !'estructura de la classificació, és a dir, que la proporció entre el nombre de rúbriques 
que forma un nivel! d'agregació i el que el segueix immediatament sigui harmonica. 

4. Exhaustivitat i exclusivitat en cada nivel! d'agregació. En tota la classificació estadística cada ni
vel! d'agregació ha d'estar constitu"it per rúbriques disjuntes, el contingut de les quals sigui l'uni
vers per classificar. 

5. Manteniment de les series historiques. En parlar d'una nova classificació, malgrat que hi hagi una 
ruptura amb !'anterior, s'ha d'afavorir el manteniment de les series historiques, sense que aixo 
suposi un condicionant en l'elaboració de la nova classificació. Pel que fa a aixo, es va analitzar la 
partició que la CN0-79 indueix en la CIU0-88, incorporant aquelles rúbriques de la CN0-79 que 
per la seva importancia interessa que formin part de la CN0-94. 

6. Estabilitat. La durada de la CN0-79 ha estat de 14 anys, per tant, cal tenir en compte la possible 
vigencia en el temps de la CN0-94. S'ha cercat una estructura no gaire rígida (la CIU0-88 (COM) 
no ho és), perqué no es quedés obsoleta en un espai de temps més breu. 

Procés d'elaboració de la CN0-94. Adaptació de la CIU0-88 (COM) 

En les tasques d'elaboració de la CN0-94 es va realitzar previament una projecció de les dades ocu
pacionals estatals disponibles segons !'estructura de la CIU0-88. La conclusió va ser que !'estructura 
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ocupacional obtinguda no satisfeia les necessitats de l'analisi i es va optar per modificar !'estructura 
motivat principalment pt::r les causes següents: 

1. Ampliació del nombre de rúbriques del nivell de dos dígits. El nivell d'agregació de dos dígits ha 
d'oferir la possibilitat d'analitzar per si mateix !'estructura ocupacional estatal, jaque aquest nivell 
s'utilitzara en moltes tasques estadístiques. La realitat és molt diferent ja que les rúbriques del ni
vell de dos dígits de la CIU0-88 (COM) no són homogenies pera tot I'Estat i estan creades sota 
criteris d'elaboració que necessiten encreuaments ambla classificació d'activitats, mostrant una 
estructura no harmónica de la realitat ocupacional en l'ambit estatal. Per exemple, en el subgrup 
51 Trebal/adors que proporcionen serveis personals i de protecció i seguretat, no es diferencia 
entre els treballadors de serveis de protecció i seguretat (policies, bombers, etc.) deis serveis per
sonals (perruquers, assistents en institucions i llars, etc.) i deis serveis de restauració (cambrers, 
cuiners, etc.). Tampoc no es complia el principi d'equilibri en el nivell de dos dígits, jaque hi havia 
rúbriques amb molt poca representativitat i d'altres amb un pes excessiu. Així, per exemple, la 
rúbrica 33 Mestres i instructors de nivel/ mitja té un contingut quantitatiu més petit que la rúbrica 
51 Treballadors deis serveis persona/s i deis serveis de protecció o seguretat, a la CIU0-88 
(COM). Per tant, s'ha anat ampliant suficientment el nombre de rúbriques del nivell de dos dígits 
fins que aquestes tinguessin significat propi. 

2. Especificitat en relació amb el gran grup 2. En el gran grup 2 Tecnics i professionals científics i 
intef·fectua/s, la CIU0-88 (COM) no diferencia entre les ocupacions que requereixen una formació 
de primer cicle universitari i les que necessiten un segon cicle universitari. Aquesta diferenciació 
és important en l'ambit estatal i es va introduir en !'estructura de la CN0-94. 

3. Utilització d'alguns criteris de classificació no utilitzats en la CIU0-88. Altres canvis en !'estructu
ra de la CN0-94 es deuen a la inclusió de criteris de classificació no utilitzats per la CIU0-88 
(COM) i que constaven en !'anterior CN0-79. Es va pensar que aquests criteris podien afavorir les 
analisis que s'efectuessin en el mercat ocupacional, per la qual cosa es van incloure en aquelles 
parts que es podien considerar més significatives de la nostra classificació. Així, es diferencien 
les ocupacions de capatassos o contramestres i s'aplica en la mesura del possible el criteri de 
propietat per classificar els gerents deis sectors economics de !'agricultura, comen; i hoteleria. 

Característiques deis grans grups 

A continuació es fa una breu descripció deis grans grups de la CN0-94 a ti de facilitar la interpretació 
de la classificació. 

Gran grup 1 Personal directiu de les empreses i de les administracions públiques 

Aquest gran grup compren les ocupacions requerides per formular i executar la política i direcció de 
les administracions públiques, i coordinar i dirigir l'activitat d'una empresa, o d'un departamento ser
vei. Les divisions d'aquest gran grup obeeixen a l'autonomia i responsabilitat en ellloc de treball. 

Així, s'han creat tres grups principals: un per als dirigents de les administracions públiques, un altre 
per als dirigents d'empreses de 10 assalariats o més i, finalment, un pera empreses de menys de 10 
assalariats. 

Gran grup 2 Tecnics i professionals científics i intel·lectuals 

Aquest gran grup compren les ocupacions que requereixen coneixements professionals d'alt nivell i 
experiencia en materia de ciencies físiques i biologiques o ciencies socials i humanitats. Les seves 
tasques consisteixen a aplicar els coneixements científics o intel·lectuals als diferents camps o, mit
janc;:ant l'ensenyament, assegurar la difusió d'aquests coneixements. S'han diferenciat dos grups 
principals: un que engloba les ocupacions associades a titulacions de 2n. i 3r. cicle universitari i, l'al
tre, que reuneix les ocupacions associades a titulacions de 1 r. cicle universitari. 
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Gran grup 3 Tecnics i professionals de suport 

Aquest gran grup compren les ocupacions que requereixen coneixements de caracter tecnic i !'expe
riencia necessaria per servir de suporten tasques tecniques als professionals del gran grup 2, o dura 
terme tasques de caracter administratiu amb un cert grau de responsabilitat. 

Gran grup 4 Empleats administratius 

Aquest gran grup compren les ocupacions que requereixen d'uns coneixements i experiencia neces
saris per ordenar, emmagatzemar i trabar informació i fins i tot poden utilitzar també equips informa
tics. Les tasques consisteixen a dur a terme funcions de secretaria, utilitzant maquines d'oficina, in
closos els ordinadors, i fer treballs relacionats amb els serveis de correus, les operacions de caixa i 
altres tasques propies d'atenció al públic. 

Gran grup 5 Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comer<;:os 

Aquest gran grup compren les ocupacions que requereixen coneixements i experiencia necessaris 
per a la prestació de serveis personals i serveis de protecció i de seguretat o la venda de mercaderies 
en un comer<; o un mercat. Aquestes tasques consisteixen en serveis relacionats amb els treballs do
mestics, la restauració, els personals, els de protecció de persones i béns, el manteniment de l'ordre 
públic o la venda de mercaderies en un comer<; o en mercats. S'han diferenciat tres grups principals: 
un per als treballadors de serveis personals, un altre per als de protecció i seguretat i, finalment, un 
per als venedors deis comer<;:os. 

Gran grup 6 Treballadors qualificats en activitats agraries i pesqueres 

Aquest gran grup compren les ocupacions que requereixen de coneixements i experiencia necessaris 
pera l'obtenció de productes de !'agricultura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca. Les seves tas
ques consisteixen a practicar !'agricultura per obtenir els seus productes, criar o ca<;:ar animals, pes
car o criar peixos i, conservar i explotar els bascas. Quan un agricultor faci a més les tasques de di
recció sera classificat en el gran grup 6, a no ser que dediqui més d'un ter<; del seu temps a tasques 
exclusives de direcció. 

Gran grup 7 Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactures, la construcció i la mi
neria llevat deis operadors d'instal·lacions i maquinaria 

Aquest gran grup compren les ocupacions que requereixen coneixements i experiencia necessaris 
per exercir oficis i professions de tipus tradicional a la indústria i la construcció, en les quals l'essen
cial és el coneixement de la materia utilitzada, de les etapes en el procés de producció i de la natura
lesa i les aplicacions deis productes fabricats. Evidentment, en la realització de les tasques anteriors 
es pot utilitzar maquinaria avan<;:ada tecnologicament sense que aixo suposi un canvi en la qualifica
ció basica i en els coneixements requerits. S'han diferenciat, en funció de l'activitat, tres grups princi
pals: un per a la construcció, un altre per a les indústries extractives i la metal·lúrgia, i finalment, un 
per a artesans i similars. 

Gran grup 8 Operadors d'instal·lacions i maquinaria, i muntadors 

Aquest gran grup compren les ocupacions que requereixen coneixements i experiencia necessaris 
per atendre i vigilar el funcionament de maquines i instal·lacions industrials de grans dimensions i fre
qüentment automatitzades, que redueixen l'esforc;: físic i el temps requerit en la realització del treball. 
Les tasques i deures d'aquestes ocupacions requereixen un coneixement per aconseguir que les 
maquines rendeixin optimament. Aquestes ocupacions estan orientades al coneixement i maneig de 
les maquines sent menys importants el coneixement de la primera materia, els processos de transfor
mació i els resultats. S'han diferenciat dos grups principals: un pera les operacions d'instal·lacions 
industrials, enqalzadors i conductors de maquinaria fixa i un altre pera conductors de maquinaria mobil. 
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Gran grup 9 Treballadors no qualificats 

Aquest gran grup compren les ocupacions que requereixen els coneixements i !'experiencia necessa
ris per aconseguir tasques generalment senzilles i rutinaries realitzades amb l'ajut d'eines manuals i 
pera les quals es requereix, a vegades, un esforg físic considerable i, llevat d'excepcions, escassa 
iniciativa. Les tasques consisteixen a vendre mercaderies als carrers, serveis de portería i vigilancia 
d'immobles i béns, i executar tasques simples relacionades amb la mineria, !'agricultura o la pesca, 
les indústries manufactureres i la construcció. S'han diferenciat dos grups principals: un per als tre
balladors no qualificats en serveis (llevat transports) i un altre per als peons que facin en el seu treball 
un esforg físic més gran. 

Característiques específiques d'alguns grups de la classificació 

La CN0-94 és una classificació d'ocupacions en que la unitat estadística és l'ocupació, definida com 
al conjunt de tasques que compleix o compliráuna persona o que defineixen un lloc de treball. Evi
denment la variable ocupació es pot analitzar des d'altres punts de vista com ara la situació en el tre
ball (situació professional) que podria dividir la població ocupada en: a) els que donen feina, b} mem
bres de cooperativa, e) ajudes familiars, d) assalariats (sector públic i privat), i per últim e) els no clas
sificats en els apartats anterior. Un altre punt de vista per analitzar l'ocupació podría ser la jerarquía 
en el treball, que hi estudiaría el grau d'autonomia i responsabilitat, i mitjangant el qual es podrien di
ferenciar els grups següents: a) directius i dirigents, b) capatassos i supervisors, e) ajudants, d) apre
nents, e) instructors, i f) un grup pera altres treballadors. 

Malgrat que s'hagin introdu"it en la classificació algunes de les denominacions esmentades anterior
ment (per exemple, els directius i dirigents que constitueixen el gran grup 1, o en alguns casos deter
minats els capatassos i supervisors) s'observa que no s'han inclos altres denominacions, com ara els 
aprenents o les ajudes familiars. Per tant, la classificació no servira pera l'analisi i l'estudi de la varia
ble «ocupació>> des d'una óptica diferent pera la qual es va concebre. Per exemple? no podem conei
xer, amb aquesta classificació, el nombre d'aprenents d'un determinat sector economic. 

Tot seguit assenyalem com es tracten en la classificació determinades qüestions sobre algunes ocu
pacions ambla finalitat d'aconseguir una interpretació uniforme: 

Ocupacions amb tasques de molts tipus. A vegades, podría ser que les tasques que desenvolupés 
una persona es poguessin classificar en dues rúbriques diferents de la CN0-94. Si bé, en algunes 
ocasions es pot determinar de forma clara l'ocupació principal (per exemple, el venedor ambulant de 
fruita que la transporta en un camió es classificara com a venedor ambulant) en altres ocasions cal
dra establir una regla de prioritat, és a dir, determinar quines feines o tasques tenen prioritat en algu
nes categories ocupacionals per tal d'establir on es classificara l'ocupació: 

a) En els casos en que les tasques desenvolupades estiguin associades a diferents etapes del pro
cés productiu i a la seva distribució, !'etapa de producció tindra prioritat sobre la resta de les eta
pes de venda o comercialització. Per exemple, el treballador que elabora i a més ven pa es classi
ficara com a forner. 

b) En els casos en que les tasques desenvolupades requereixin unes qualificacions generalment 
obtingudes a través de diferents nivells d'entrenament o experiencia, els treballs es classificaran 
segons les tasques que requereixin un nivel! de qualificació més alt. Per exemple, un treball que 
requereixi conduir una camioneta i la distribució o la carrega o descarrega de la mercadería, s'ha 
de classificar amb els conductors d'automobils. 

Les ocupacions relatives a treballadors-propietaris no estan ressenyades, fora del gran grup 6, ja que 
el concepte de propietat és alie a l'ocupació. De tates formes, les ocupacions referides a comerciants 
i personal de restauració que siguin gerents del seu propi negoci es classificaran en el gran grup 1, 
independentment del temps dedicat a les tasques propies de gerencia. Per contra, un lampista, un 
paleta, etc. per compte propi es classificara en funció del temps dedicat a les tasques propies de di-
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recció. Si utiliza més d'u,¡a tercera part del temps que treballa en les tasques própies de direcció, es 
classifica en el gran grup 1, en cas contrari es classifica com a lampista, paleta, etc. 

Les ocupacions relacionades amb el control de qualitat, les tasques de les quals consisteixen a veri
ficar la conformitat amb les normes i especificacions de qualitat deis fabricants, es classifiquen en el 
gran grup 3. Per contra, els treballadors que s'encarreguen deis assajos i les verificacions, les tas
ques deis quals consisteixen en una supervisió mecanica de les mercaderies produ"ldes i que, en ge
neral, es limita a un simple control visual, han estat classificats amb els treballadors que produeixen 
aquestes mercaderies. 

Les ocupacions de vigilancia (contramestres, capatassos, etc.) que no s'han esmentat a la CN0-94 
es classifiquen en les mateixes rúbriques que les ocupacions subjectes a aquesta vigilancia. 

Les ocupacions relacionades amb la instrucció, l'objectiu principal de les quals és la formació en el 
treball mitjanc;ant l'observació, l'avaluació i l'orientació contínues, es classifiquen en la mateixa rúbri
ca que les ocupacions que són l'objecte de la formació. Per exemple, la persona dedicada en una 
empresa a la formació de torners es classifica sota la mateixa rúbrica que els torners. 

Relació entre l'ocupació i la titulació en el gran grup 2. L'essencia de la CN0-94 és classificar ocupa
cions, és a dir, conjunt de tasques que desenvolupa una persona. En el gran grup 2, a causa de la 
propia concepció de la classificació al voltant de la qualificació, moltes de les ocupacions estan as
sociades a alguna titulació universitaria. La nostra estructura ocupacional distingeix dos conjunts que 
estan en relació amb el primer i el segon cicle universitari, i que constitueixen els grups principals D i 
E de la CN0-94. 

Aixó no obstant, convé assenyalar, d'una banda, que s'ha procurat diferenciar, al maxim, l'ocupació 
de la titulació universitaria (per exemple, les rúbriques referents als enginyers s'han desenvolupat 
d'acord amb les tasques que compleixen en realitat) i no s'ha fet referencia a una relació de les dife-: 
rents titulacions d'enginyeria; d'altra banda, que s'han inclós, dins del gran grup 2, ocupacions que 
en realitat no estan associades a cap titulació específica com per exemple escultors, escriptors, pin
tors, sacerdots ja que el caracter d'aquestes les fa assimilables a les del gran grup 2 i a més repre
senten una minoria respecte al total del gran grup 2; i, finalment, que per mantenir la comparabilitat 
internacional de la CN0-94 amb la CIU0-88 (COM) s'han classificat algunes ocupacions en el gran 
grup 3, encara que estan associades a una titulació universitaria (grups primaris 3051, 3052, 3061, 
3062,3132,3133,3134,3135i313~. 

Les ocupacions relacionades amb la recerca i el desenvolupament han estat classificades, en relació 
amb el seu camp d'especialització, en el gran grup 2 Professionals científics i intef.fectuals. Quan un 
investigador exerceix paraJ.Ielament una ocupació en l'ensenyament, s'haura de classificar entre els 
docents, en el nivel! que correspongui. 

Les ocupacions de professors particulars, que consisteixen principalment a donar classes particu
lars, es classifiquen en el mateix subgrup que els professors que imparteixen aquesta materia. Així 
els professors de classes particulars que imparteixen nivell d'ensenyament superior, ensenyament 
secundari, o ensenyam&í.1ts equivalents a aquests, es classifiquen en el grup primari 2239. Els que 
donen classes particulars d'ensenyament primario equivalent en el grup primari 2811 i els que ense
nyen oficis en academies o ensenyaments equivalents en el grup primari 2839. Per últim, hi ha altres 
classes particulars en les quals predomina el caracter recreatiu o cultural com les que imparteixen els 
monitors esportius o els professors d'aeróbic que es classifiquen en el grup primari 3543. 

Els aprenents i els treballadors en practiques es classifiquen d'acord ambles tasques que complei
xen realment i no en relació amb el seu ofici futur com en la classificació anterior. 

Les ocupacions de les administracions públiques. Es pot parlar de dos tipus diferents d'ocupacions 
dins de les administracions públiques, d'una banda les que hi ha fora de l'ambit de les própies admi
nistracions, com per exemple el metge, que pot exercir les seves funcions com a professional inde-
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pendent o coma membre de les administracions públiques, i, d'altra banda, les formades per ocupa
cions que són propies de les administracions públiques i no existeixen tora d'aquest ambit, com per 
exemple !'inspector d'hisenda. En el cas d'haver de classificar una ocupació propia de les adminis
tracions públiques que no estigui emmarcada de forma explícita en la propia CN0-94, en funció del 
nivell de qualificació de l'ocupació, s'utilitzaran les següents rúbriques: en el gran grup 1, el grup pri
mari 1020; en el gran grup 2, i segons que l'ocupació estigui associada a les que necessiten titulació 
universitaria de primer o segon cicle als grups primaris 2950 i 2530, respectivament; en els grans 
grups 3 i 4 seran utilitzats els grups primaris 3411, 4300 i 4400, que poden incloure també ocupaci
ons no exclusives de les administracions públiques, a diferencia deis grups primaris 1020, 2530 i 
2950 utilitzats en els gra;~s grups 1 i 2 . 
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Segona part. Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94) 





4. Classificacions d'ocupacions amb finalitats estadístiques 

La Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94) aprovada per Decret 98/1995, de 21 de febrer de 
1995, és el resultat de la traducció a la !lengua catalana de la Classificació nacional d'ocupacions de 
1994 (CN0-94), elaborada per !'Instituto Nacional de Estadística (INE), i que fou aprovada pel Reial 
Decret 917/1994, de 6 de maig de 1994. En aquest sentit, els comentaris sobre !'estructura i criteris 
de la classificació estadística esmentada que s'efectuen són plenament vigents per a aquesta tra
ducció adaptada. 
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GRAN GRUP 1 

GRUP PRINCIPAL A 

PERSONAL DIRECTIU DE LES EMPRESES 1 DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
PERSONAL DIRECTIU DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 1 D'EMPRESES AMB DEU ASSALARIATS O MÉS 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

10 

101 

1011 
1012 
1013 

102 
1020 

103 
1031 
1032 

104 
1041 
1042 

1043 

11 
111 

111 o 
112 

1121 

1122 
1123 
1124 
1125 
1126 

1127 

1128 

1129 

113 
1131 
1132 
1133 
1134 
1 ~35 
1136 
1137 
1138 
1139 
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Membres del poder executiu i legislatiu, i personal directiu de les 
administracions públiques; dirigents d'organitzacions d'interes 
social 
Membres del poder executiu i legislatiu, i membres del Consell 
General del Poder Judicial 
Membres del poder executiu 
Membres del poder legislatiu 
Membres del Consell General del Poder Judicial 
Personal directiu de les administracions públiques 
Personal directiu de les administracions públiques 
Membres del govern local 
Alcaldes i regidors de les capitals de província 
Alcaldes i regidors d'altres ajuntaments 
Dirigents d'organitzacions d'interes social 
Dirigents de partits polítics 
Dirigents d'organitzacions empresarials, sindicats de treballadors i altres 
organitzacions d'interes socioeconomic 
Dirigents d'organitzacions humanitaries i altres organitzacions d'interes 
social 
Directors d'empreses amb deu assalariats o més 
Directors generals i presidents executius 
Directors generals i presidents executius 
Directors de departaments de producció 
Directors de departaments de producció d'explotacions agraries, de 
caga, forestals i pesqueres 
Directors de departaments de producció d'empreses industrials 
Directors de departaments de producció d'empreses de construcció 
Directors de departaments d'operacions d'empreses de comer<; 
Directors de departaments d'operacions d'empreses d'hoteleria 
Directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, 
emmagatzematge i comunicacions 
Directors de departaments d'operacions d'empreses intermediaries i de 
serveis a altres empreses 
Directors de departaments d'operacions d'empreses de serveis 
personals, neteja i similars 
Directors de departaments de producció i operacions d'altres empreses 
no classificades en altres apartats 
Directors d'arees i departaments especialitzats 
Directors de departaments d'administració i finances 
Directors de departaments de relacions laborals i recursos humans 
Directors de departaments de comercialització i vendes 
Directors de departaments de publicitat i relacions públiques 
Directors de departaments de subministrament i distribució 
Directors de departaments de serveis informatics 
Directors de departaments de recerca i desenvolupament 
Directors de departaments de serveis medies 
Directors d'altres departaments especialitzats no classificats en altres 
apartats 
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GRUP PRINCIPAL B 

Subgrup Subgrup Grup 
principal primari 

12 
121 

1210 

122 

1220 
13 

131 
1311 
1312 
1319 

132 
1320 

14 
140 

1401 

1402 
1403 
1404 

1405 

1406 

1409 

36 

GERENTS D'EMPRESES AMB MENYS DE DEU ASSALARIATS 

Títol 

Gerents d'empreses de comercy amb menys de deu assalariats 
Gerents d'empreses de comer9 a l'engrós amb menys de deu 
assalariats 
Gerents d'empreses de comer<; a l'engrós amb menys de deu 
assalariats 
Gerents d'empreses de comer9 al detall amb menys de deu 
assalar:ats 
Gerents d'empreses de comer9 al detall amb menys de deu assalariats 
Gerents d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de deu 
assalariats 
Gerents d'empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats 
Gerents d'hotels amb menys de deu assalariats 
Gerents de pensions amb menys de deu assalariats 
Gerents d'altres empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats 
Gerents d'empreses de restauració amb menys de deu assalariats 
Gerents d'empreses de restauració amb menys de deu assalariats 
Gerents d'altres empresas amb menys de deu assalariats 
Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats 
Gerents d'explotacions agraries, de ca9a, pesca i silvicultura amb 
menys de deu assalariats 
Gerents d'empreses industrials amb menys de deu assalariats 
Gerents d'empreses de construcció amb menys de deu assalariats 
Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions 
amb menys de deu assalariats 
Gerents d'empreses intermediB.ries i de serveis a altres empreses amb 
menys de deu assalariats . 
Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars 
amb menys de deu assalariats 
Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats no 
classificades en altres apartats 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 



GRUP PRINCIPAL C GERENTS D'EMPRESES SENSE ASSALARIATS 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

15 
151 

1510 
152 

1520 
16 

161 
1611 
1612 
1619 

162 
1620 

17 
170 

1701 

1702 
1703 
1704 

1705 

1706 

1709 
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Gerents d'empreses de comercr sense assalariats 
Gerents d'empreses de comen; a l'engrós sense assalariats 
Gerents d'empreses de comen;; a l'engros sense assalariats 
Gerents d'empreses de comen; al detall sense assalariats 
Gerents d'empreses de comen;; al detall sense assalariats 
Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats 
Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats 
Gerents d'hotels sense assalariats 
Gerents de pensions sense assalariats 
Gerents d'altres empreses d'hoteleria sense assalariats 
Gerents d'empreses de restauració sense assalariats 
Gerents d'empreses de restauració sense assalariats 
Gerents d'altres empreses sense assalariats 
Gerents d'altres empreses sense assalariats 
Gerents d'explotacions agraries, de caya, pesca i silvicultura sense 
assalariats 
Gerents d'empreses industrials sense assalariats 
Gerents d'empreses de construcció sense assalariats 
Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions 
sense assalariats 
Gerents d'empreses intermediaries i de serveis a altres empreses sense 
assalariats 
Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars 
sense assalariats 
Gerents d'altres empreses sense assalariats 
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GRAN GRUP 2 

GRUP PRINCIPAL D 

Subgrup 
principal 

20 

21 

22 

38 

Subgrup Grup 
primari 

201 
2011 
2012 
2013 
2014 

202 
2021 
2022 

203 
2031 
2039 

204 
2040 

205 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2056 
2057 
2058 
2059 

211 
2111 
2112 
2113 

212 
2121 
2122 

213 
2130 

214 
2140 

219 
2190 

221 
2210 

222 
2220 

223 
2231 
2232 
2239 

TECNICS 1 PROFESSIONALS CIENTÍFICS 
INTEL·LECTUALS 
PROFESSIONALS ASSOCIATS A TITULACIONS DE 2N 1 3R 
CICLE UNIVERSITARII SIMILARS 

Títol 

Professionals de les ciencias físiques, químiques, matematiques 
i l'enginyeria, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari 
Físics, químics i similars 
Físics i astronoms 
Meteorolegs 
Químics 
Geolegs i geofísics 
Matematics, actuaris, estadístics i similars 
Matematics i actuaris 
Estadístics 
Professionals de la informatica de nivel! superior 
Analistes de sistemes i similars 
Altres professionals de la informatica de nivel! superior 
Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del transit 
Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del transit 
Enginyers superiors i similars 
Enginyers civils (construcció i obres civils) 
Enginyers en electricitat 
Enginyers en electrónica i telecomunicacions 
Enginyers mecanics 
Enginyers químics 
Enginyers de mines 
Enginyers en metal·lúrgia i similars 
Cartografs i agrimensors 
Altres enginyers superiors llevat deis agronoms 
Professionals de les ciencias naturals i la sanitat, associats a 
titulacions de 2n i 3r cicle universitari 
Professionals de les ciencies naturals 
Biolegs, botanics, zoolegs i similars 
Patolegs, farmacolegs i similars 
Agronoms i similars 
Metges i odontólegs 
Metges 
Odontolegs 
Veterinaris 
Veterinaris 
Farmaceutics 
Farmacéutics 
Altres professionals de la sanitat de nivel! superior 
Altres professionals de la sanitat de nivel! superior 
Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r 
cicle universitari 
Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior 
Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior 
Professors d'ensenyament secundari 
Professors d'ensenyament secundari 
Altres professionals de l'ensenyament 
Especialistes en métodes didactics i pedagogics 
lnspectors d'ensenyament 
Altres professionals de l'ensenyament 
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Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

23 Professionals del dret 
231 Advocats i fiscals 

2311 Advocats 
2312 Fiscals 

232 Jutges i magistrats 
2320 Jutges i magistrats 

239 Altres professionals del dret 
2391 Notaris 
~'892 Registré:l.dors 
2393 Procuradors 
2399 Altres professionals del dret 

24 Professionals de l'organització d'empreses i professionals de les 
ciencias socials i humanes, associats a titulacions de 2n i 3r cicle 
universitari 

241 Professionals de l'organització i l'administració d'empreses 
2411 Professionals de la comptabilitat 
2412 Professionals deis recursos humans 
2413 Professionals de la publicitat i les relacions públiques 
2419 Altres professionals de l'organització i l'administració d'empreses 

242 Economistes 
2420 Economistes 

243 Sociólegs, historiadors, filósofs, filólegs, psicólegs i similars 
2431 Sociolegs, antropolegs i similars 
2432 Filosofs, historiadors i professionals de les ciencies polítiques 
2433 Filolegs, interprP.ts i traductors 
21:-14 Psicolegs 

25 Escriptors, artistas i altres professionals, associats a titulacions 
de 2n i 3r cicle universitari, i similars 

251 Escriptors i artistes creatius o interpretatius 
2511 Escriptors, periodistes i similars 
2512 Escultors, pintors i similars 
2513 Compositors, músics i cantants 
2514 Coreografs i ballarins 
2515 Actors i directors de cinema, radio, televisió, teatre i similars 

252 Arxivers, bibliotecaris i professionals similars 
2521 Arxivers i conservadors de museus 
2522 Bibliotecaris, documentalistes i similars 

253 Altres professionals de les administracions públiques associats a 
titulacions de 2n i 3r cicle universitari, no classificats en altres 
apartats 

2530 Altres professionals de les administracions públiques associats a 
titulacions de 2n 1 3r cicle universitari, no classificats en altres apartats 
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GRUP PRINCIPAL E 

Subgrup Subgrup Grup 
principal primari 

23 
231 

231 i 
23i2 

26 

261 

26i i 
26i2 
26i3 
26i4 

262 

262i 
2622 

263 
263i 
2639 

264 
2640 

265 
265i 
2652 
2653 
2654 
2655 
2656 
2657 
2659 

27 

271 

27ii 
2712 

272 
2720 

28 

281 
28i1 
2812 

282 
2820 

283 
283i 
2839 

40 

PROFESSIONALS ASSOCIATS A TITULACIONS DE 1 R CICLE 
UNIVERSITARII SIMILARS 

Títol 

Professionals del dret 
Advocats i fiscals 
Advocats 
Fiscals 
Professionals de les ciEmcies físiques, químiques, matematiques, 
l'enginyeria i similars, associats a titulacions de 1 r cicle 
universitari 
Professionals de les ci€mcies físiques, químiques i similars, associats 
a titulacions de 1 r cicle universitari 
Professionals de les ciencies físiques 
Professionals de la meteorología 
Professionals de les ciencies químiques 
Professionals de les ciencies geologiques 
Professionals de les matematiques, !'estadística i professionals 
similars, associats a titulacions de ir cicle universitari 
Professionals de les ciencies matematiques 
Professionals de !'estadística i similars 
Professionals de la informatica de nivell mitja 
Analistes d'aplicacions i programadors informatics de nivell mitja 
Altres professionals de la informatica de nivell mitja 
Arquitectes tecnics 
Arquitectes tecnics 
Enginyers tecnics i similars 
Enginyers tecnics en construccions civils 
Enginyers tecnics en electricitat 
Enginyers tecnics en electrónica i telecomunicacions · 
Enginyers tecnics mecanics 
Enginyers tecnics químics 
Enginyers tecnics de mines i metal·lúrgia 
Enginyers tecnics cartografs i topografs 
Altres enginyers tecnics llevat deis agrícoles 
Professionals de les ciEmcies naturals i la sanitat, associats a 
titulacions de 1 r cicle universitari, llevat deis optics, els 
fisioterapeutas i similars 
Professionals de les ciencies naturals associats a titulacions de ir 
cicle universitari 
Professionals de les ciencies biologiques i similars 
Enginyers tecnics agrícoles, forestals i similars 
lnfermers 
lnfermers 
Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 1r 
cicle universitari 
Professors d'ensenyament primari i infantil 
Professors d'ensenyament primari 
Professors d'ensenyament infantil 
Professors d'educació especial 
Professors d'educació especial 
Professors tecnics de formació professional 
Mestres de taller d'arts plastiques i disseny 
Altres professors tecnics de formació professional 
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Subgrup 
principal 

29 

Subgrup Grup 
primari 

291 

2911 
2912 
2913 

292 
2921 
2922 

293 
2931 
2939 

294 
2940 

295 

2950 
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Títol 

Altres professionals associats a titulacions de 1 r cicle 
universitari 
Diplomats en comptabilitat, graduats socials i tecnics d'empreses i 
activitats turístiques 
Diplomats en comptabilitat 
Graduats socials i similars 
Tecnics d'empreses i activitats turístiques 
Ajudants d'arxiu, biblioteca i similars 
Ajudants d'arxiu i museu 
Ajudants de biblioteca i similars 
Diplomats en treball social 
Diplomats en educació social 
Agents de la igualtat d'oportunitats pera la dona i altres diplomats en 
treball social 
Sacerdots de les diferents religions 
Sacerdots de les diferents religions 
Altres professionals de les administracions públiques associats a 
titulacions de 1 r cicle universitari, no classificats en altres apartats 
Altres professionals de les administracions públiques associats a 
titulacions de 1 r cicle universitari, no classificats en altres apartats 
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GRAN GRUP3 TECNICS 1 PROFESSIONALS DE SUPORT 
GRUP PRINCIPAL F TECNICS 1 PROFESSIONALS DE SUPORT 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

30 Tecnics en ciencias físiques, químiques i enginyeria 
301 Delineants i dissenyadors tecnics 

3010 Delineants i dissenyadors tecnics 
302 Tecnics en ciencies físiques, químiques i enginyeria 

3021 Tecnics en ciencies físiques i químiques 
3022 Tecnics en enginyeria civil 
3023 Tecnics en electricitat 
3024 Tecnics en electrónica i telecomunicacions 
3025 Tecnics en mecanica 
3026 Tecnics en química industrial 
3027 Tecnics en metal·lúrgia i mines 
3029 Altres tecnics en ciencies físiques, químiques i enginyeria 

303 Professionals tecnics de la informé'üica 
3031 Programadors d'aplicacions informatiques i controladors d'equips 

informatics 
3032 Controladors de robots industrials 

304 Operadors d'equips óptics i electrónics 
3041 Fotógrafs i operadors d'equips d'enregistrament d'imatge i so 
3042 Operadors d'equips de radio i televisió, i telecomunicacions 
3043 Operadors d'equips de diagnosi i tractament medie 
3049 Altres operadors d'equips óptics i electrónics 

305 Professionals de la navegació marítima 
3051 Oficials maquinistes 
3052 Capitans i oficials de pont 

306 Professionals de la navegació aeronautica 
3061 Pilots d'aviació i professionals similars 
3062 Controladors aeris 
3063 Tecnics en seguretat aeronautica 

307 Tecnics en edificació, seguretat en el treball i control de qualitat 
3071 Tecnics en edificació, prevenció i investigació d'incendis 
3072 Tecnics en seguretat en el treball 
3073 Tecnics en control de qualitat 

31 Tecnics en ciencias naturals i en sanitat 
311 Tecnics en ciencies naturals i professionals auxiliars similars 

3111 Tecnics en ciencies biológiques 
3112 Tecnics agrónoms, zootecnics i forestals 
3113 Assessors agraris i forestals 

312 Tecnics en sanitat 
3121 Tecnics de laboratori sanitari 
3122 Ajudants de veterinaria 
3123 Higienistes 
3124 Ajudants d'odontologia 
3125 Ajudants farmaceutics 
3129 Altres tecnics en sanitat inclosos els de la medicina tradicional 

313 Altres tecnics en sanitat no classificats en altres apartats 
3131 Professionals de la dietetica i la nutrició 
3132 Óptics i optometristes 
3133 Fisioterapeutes 
3134 Terapeutes ocupacionals 
3135 Logopedes 
3136 Podólegs 

32 Tecnics en educació infantil, instructors de vol, navegació i 
conducció de vehicles 

321 Tecnics en educació infantil i educació especial 
3211 Tecnics en educació infantil 
3212 Tecnics educadors d'educació especial 

322 lnstructors de vol, navegació i conducció de vehicles 
3220 lnstructors de vol, navegació i conducció de vehicles 
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Subgrup 
principal 

33 

34 

35 

Subgrup Grup 
primari 

331 

3311 
3312 
3313 
3314 
3315 
3316 
3319 

332 
3320 

341 

3411 
3412 
3413 
3414 

342 

3421 
3422 
3423 

3424 

3429 

351 
3511 
3512 
3513 

3519 
352 

3521 
3522 
3523 

353 
3531 
3532 
3539 

354 
3541 
3542 
3543 
3644 
3545 
3546 

355 
3550 
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Títol 

Professionals de suport d'operacions financeres i comercials 
Professionals de suport d'operacions financeres i algunes operacions 
comercials 
lntermediaris de canvi, borsa i finances 
Agents d'assegurances 
Agents immobiliaris 
Agents de viatges 
Taxadors i subhastadors 
Agents de compres 
Altres professionals de suport d'operacions financeres 
Representants de comerc; i tecnics de vendes 
Representants de comerc;: i tecnics de vendes 
Professionals de suport de gestió administrativa 
Professionals de suport de gestió administrativa amb tasques 
administratives generals 
Secretaris administratius i similars 
Professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars 
Tenidors de /libres 
Professionals de suport de serveis estadístics, matematics i similars 
Professionals de caracter administratiu de duanes, tributs i similars 
que treballen en tasques propies de les administracions públiques 
Agents de duanes i fronteres 
Professionals de suport de les administracions públiques de tributs 
Professionals de suport de les administracions públiques de serveis 
socials 
Professionals de suport de les administracions públiques de serveis 
d'expedició de /licencies 
Altres professionals de suport de les administracions públiques de 
tasques d'inspecció, control i similars · 
Altres tecnics i professionals de suport 
Consignataris i agents en la contractació de ma d'obra 
Consignataris 
Gestors de duanes 
Agents o intermediaris en la contractació de ma d'obra llevat deis 
representants d · espectacles 
Representants d'artistes, agents de venda d'espais publicitaris i similars 
Tecnics especialistes de les torces de seguretat i detectius privats 
Tecnics especialistes de la po/icia 
Suboficials de la guardia civil 
Detectius privats 
Professionals de suport de la promoció social 
Educadors socials 
Animadors comunitaris 
Promotors de la igualtat d'oportunitats per a la dona i altres 
professionals de suport de la promoció social 
Professionals del món artístic, l'espectacle i els esports 
Decoradors 
Locutors de radio, televisió i altres presentadors 
Músics, cantants i ballarins d'espectacies de cabaret i similars 
Pa/lassos, prestidigitadors, acrobates i professionals similars 
Esportistes i professionals similars 
Professionals d'espectacles taurins 
Auxiliars laics deis cultes 
Auxiliars laics deis cultes 
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GRAN GRUP4 
GRUP PRINCIPAL G 

EMPLEATS ADMINISTRATIUS 
EMPLEATS ADMINISTRATIUS 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

40 Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a 
la producció i el transport 

401 Auxiliars comptables i financers 
4011 Empleats de comptabilitat i calcul de nomines i salaris 
4012 Empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris 

402 Empleats de registre de materials, serveis de suport a la producció i 
el transport 

4021 Empleats de control de subministrament i inventari 
4022 Empleats d'oficina de serveis de producció 
4023 Empleats d'oficina de serveis de transports 

41 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 
410 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 

4101 Empleats de biblioteques i arxius 
4102 Empleats de serveis de correus llevat deis empleats de finestreta 
4103 Agents d 'enquestes 
4104 Codificadors de dades 
4105 Correctors d'impremta i similars 

42 Operadors de maquines d'oficina 
421 Taquígrafs i mecanógrafs 

4210 Taquígrafs i mecanografs 
422 Enregistradors de dades 

4220 Enregistradors de dades 
43 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no 

classificats en altres apartats 
430 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no 

classificats en altres apartats 
4300 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats 

en altres apartats 
44 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no 

classificats en altres apartats 
440 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no 

classificats en altres apartats 
4400 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats 

en altres apartats 
45 Empleats d'agimcies de viatges, recepcionistas i telefonistas que 

tracten directament amb el públic 
451 Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina 

4510 Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina 
452 Empleats d'agencies de viatges, recepcionistes d'establiments que 

no siguin oficines i telefonistes 
4521 Empleats d'agencies de viatges 
4522 Recepcionistes d'establiments que no siguin oficines 
4523 Telefonistes 

46 Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten 
directament amb el públic 

460 Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament 
amb el públic 

4601 Caixers i taquillers, llevat deis de banca i correus 
4602 Empleats de finestreta de banca i correus 
4603 Crupiers i altres empleats de sales de joc i apastes 
4604 Empleats de cases d'empenyorament i de préstecs 
4605 Cobradors de factures, deutes i empleats similars 
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GRAN GRUPS TREBALLADORS DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ, 
PERSONALS, PROTECCIÓ 1 VENEDORS DE COMERyOS 
TREBALLADORS DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ 1 SERVEIS 
PERSONALS 

GRUP PRINCIPAL H 

Subgrup 
principal 

50 

Subgrup Grup Títol 
primari 

Treballadors de serveis de restauració 
501 Cuiners i altres preparadors de menjars 

501 O Cuiners i altres preparadors de menjars 
502 Cambrers, barmans i similars 

5020 Cambrers, barmans i similars 
503 Caps de cuina, cambrers i similars 

5030 Caps de cuina, cambrers i similars 
51 Treballadors de serveis personals 

511 
5111 
5112 
5113 

512 

5121 
5129 

513 

5130 

514 
5141 
5142 
5143 

515 
5150 

519 
5191 
5192 
5199 
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Auxiliars d'infermeria i similars 
Auxiliars d'infermeria hospitalaria 
Auxiliars d'infermeria d'atenció primaria 
Assistents domiciliaris 
Treballadors que es dediquen a tenir cura de persones i similars, 
llevat deis auxiliars d'infermeria 
Mainaders 
Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i similars 
Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i treballadors 
similars 
Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i treballadors 
similars 
Treballadors que atenen passatgers i similars 
Hostesses i auxiliars de vol o cambrers d'avió i vaixell 
Revisors, controladors de vagons llit i cobradors deis transports 
Guies i hostesses de terra 
Majordoms, ecónoms i similars 
Majordoms, ecónoms i similars 
Altres treballadors de serveis personals 
Ajudes de cambra i similars 
Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors 
Altres treballadors de serveis personals 
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GRUP PRINCIPAL J 

Subgrup Subgrup Grup 
principal primari 

52 

46 

521 

522 

523 

524 

525 

529 

5210 

5221 
5222 
5223 

5230 

5240 

5250 

5291 
5299 

TREBALLADORS DE SERVEIS DE PROTECCIÓ 1 SEGURETAT 

Títol 

Treballadors de serveis de protecció i seguretat 
Guardies civils 
Guardies civils 
Policies 
Policies nacionals 
Policies autonomics 
Policies locals 
Bombers 
Bombers 
Funcionaris de centres penitenciaris 
Funcionaris de centres penitenciaris 
Guardies jurats i personal de seguretat privada 
Guardies jurats i personal de seguretat privada 
Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat 
Vigilants de piscines i platges, socorristes 
Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat 
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GRUP PRINCIPAL K DEPENDENTS DE COMERQ 1 SIMILARS 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

53 Dependents de comer~ i similars 
531 Models de moda, art i publicitat 

531 O Models de moda, art i publicitat 
532 Encarregats de secció d'un comen; i similars 

5320 Encarregats de secció d'un comen; i similars 
533 Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 

mercats ambulants 
5330 Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 

mercats ambulants 

lnst1tut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 47 



GRAN GRUP6 

GRUP PRINCIPAL L 

TREBALLADORS QUALIFICATS EN ACTIVITATS AGRÁRIES 
1 PESQUERES 
TREBALLADORS QUALIFICATS EN ACTIVITATS AGRÁRIES 1 

PESQUERES 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

60 
601 

6011 

6012 

602 
6021 

6022 

61 
611 

6111 

6112 
6119 

612 
6121 

6122 
6129 

62 
621 

6210 
622 

6220 
623 

6230 
624 

6241 
6242 

63 
631 

6311 

6312 
6313 
6314 

632 

6321 

6322 
6323 
6324 

48 

Treballadors qualificats en activitats agrícolas 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles, llevat 
d'hortes, planters i jardins 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles 
d'hortes, planters i jardins 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles, llevat 
d'hortes, planters i jardins 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles 
d'hortes, planters i jardins 
Treballadors qualificats en activitats ramaderes 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes, 
incloses les d'animals de companyia i els animals domestics de pell 
val u osa 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats avícoles 
Altres treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes, 
incloses les d'animals de companyia i animals domestics de pell valuosa 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats avícoles 
Altres treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes. 
Treballadors qualificats en altres activitats agrades 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuaries 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuaries 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i 
similars 
Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuarias 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuaries 
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats forestals i 
similars 
Talladors, serradors i altres treballadors forestals 
Carboners de carbó vegetal i similars 
Pescadors i treballadors qualificats en activitats piscícoles 
Pescadors i treballadors per compte propi qualificats en activitats 
piscícoles 
Treballadors per compte propi qualificats en la cria d'especies 
aquatiques 
Pescadors per compte propi fluvials i de litoral 
Pescadors per compte propi d'altura 
Cac;adors per compte propi 
Pescadors i treballadors per compte d'altri qualificats en activitats 
piscícoles 
Treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'especies 
aquatiques 
Pescadors per compte d'altri fluvials i de litoral 
Pescadors per compte d'altri d'altura 
Cac;adors per compte d'altri 
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GRAN GRUP 7 

GRUP PRINCIPAL M 

ARTESANS 1 TREBALLADORS QUALIFICATS DE LES 
INDÚSTRIES MANUFACTURERES, LA CONSTRUCCIÓ 1 LA 
MINERIA, LLEVAT DELS OPERADORS D'INSTAL·LACIONS 1 
MAQUINARIA 
TREBALLADORS QUALIFICATS DE LA CONSTRUCCIÓ 
LLEVAT DELS OPERADORS DE MAQUINARIA 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

70 
701 

7010 
702 

7020 
703 

7030 
71 

711 
7110 

712 
7120 

713 
7130 

714 
7140 

72 

721 
7210 

722 
7220 

723 
7230 

724 
7240 

725 
7250 

729 
7291 
7292 
7293 
7294 
7299 
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Encarregats d'obra i altres encarregats de la construcció 
Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció 
Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció 
Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis 
Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis 
Encarregats de pintors, empaperadors i similars 
Encarregats de pintors, empaperadors i similars 
Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 
Paletes i paredadors 
Paletes i paredadors 
Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars 
Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars 
Fusters 
Fusters 
Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció 
Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció 
Treballadors d'acabats de la construcció i similars; pintors i 
similars 
Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors 
Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors 
Lampistes i instal·ladors de canonades 
Lampistes i instal·ladors de canonades 
Electricistes de la construcció i similars 
Electricistes de la construcció i similars 
Pintors, envernissadors, empaperadors i similars 
Pintors, envernissadors, ernpaperadors i similars 
Personal de neteja de fac:;;anes d'edificis i escura-xemeneies 
Personal de neteja de fac:;;anes d'edificis i escura-xemeneies 
Altres treballadors d'acabats de la construcció i similars 
Ensostradors 
Parqueters, enrajoladors i similars 
lnstal·ladors de material alllant térmic i d'insonorització 
Vidriers 
Altres treballadors d'acabats de la construcció 
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GRUP PRINCIPAL N 

Subgrup 
principal 

73 

74 

75 

76 

50 

Subgrup Grup 

731 

732 

733 

734 

741 

742 

751 

752 

761 

762 

primari 

7310 

7320 

7331 
7332 

7340 

7410 

7421 
7422 
7423 

7511 
7512 
7513 
7514 
7515 
7516 

7521 
7522 

7523 
7524 

7611 
7612 
7613 

7621 
7622 
7623 
7624 

TREBALLADORS QUALIFICATS DE LES INDÚSTRIES 
EXTRACTIVES, LA METAL·LÚRGIA, LA CONSTRUCCIÓ DE 
MAQUINARIA 1 SIMILARS 

Títol 

Encarregats de la metaHúrgia i caps de taller mecanic 
Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors 
d'estructures metal·liques i similars 
Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors 
d'estructures metal·liques i similars 
Caps de taller de vehicles de motor 
Caps de taller de vehicles de motor 
Caps de taller de maquines agrícoles i industrials, i motors d'avió 
Caps de taller de maquines agrícoles i industrials 
Caps de taller de motors d'avió 
Caps d'equip de mecanics i ajustadors d'equips electrics 
electronics 
Caps d'equip de mecanics i ajustadors d'equips electrics i electronics 
Treballadors de les indústries extractives 
Encarregats i capatassos de la mineria 
Encarregats i capatassos de la minería 
Miners, pedrers, artillers metxers i picadors de pedra 
Miners, pedrers i similars 
Artillers metxers de mines 
Trossejadors, picadors i gravadors de pedra 
Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metal·liques, 
ferrers, fabricants d'eines i similars 
Emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures 
metal·liques i treballadors similars 
Emmotlladors 
Soldadors i oxitalladors 
Planxistes i calderers 
Muntadors d'estructures metal·liques 
Muntadors i empalmadors de cables 
Bus sos 
Ferrers, fabricants d'eines i similars 
Ferrers i forjadors 
Treballadors de la fabricació d'eines, mecanics i ajustadors, modelistes, 
matricers i similars 
Ajustadors operadors de maquines eines 
Polidors de metalls i esmolets d'eines 
Mecanics i ajustadors de maquinaria equips electrics 
electronics 
Mecanics i ajustadors de maquinaria 
Mecanics i ajustadors de vehicles de motor 
Mecanics i ajustadors de motors d'avió 
Mecanics i ajustadors de maquinaria agrícola i industrial 
Mecanics i ajustadors d'equips electrics i electronics 
Mecanics i reparadors d'equips electrics 
Ajustadors i reparadors d'equips electronics 
lnstal·ladors i reparadors d'equips telefonics i telegrafies 
lnstal·ladors i reparadors de línies eléctriques 
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GRUP PRINCIPAL P 

Subgrup Subgrup Grup 
principal primari 

77 

771 
7711 
7712 
7713 

772 
7721 
7722 
7723 
7724 
7725 
7726 

773 
7731 
7732 
7733 
7734 

774 
7741 
7742 

78 

780 
7801 
7802 
7803 

7804 
7805 
7806 

79 

791 
7911 
7912 
7913 

792 
7920 

793 
7931 
7932 
7933 
7934 
7935 
7936 
7937 

794 
7941 
7942 
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TREBALLADORS QUALIFICATS DE LES INDÚSTRIES DE LES 
ARTS GRÁFIQUES, DELS TEXTILS 1 LA CONFECCIÓ, DE 
L'ELABORACIÓ D'ALIMENTS, EBENISTES, ARTESANS 1 
SIMILARS 

Títol 

Mecimics de precisió en metalls, treballadors de les arts 
gratiques, ceramistas, fabricants de productes de vidre i 
artesans de la fusta, el textil i el cuir 
Mecanics de precisió en metalls i materials similars 
Rellotgers i mecanics d'instruments de precisió 
Constructors i afinadors d'instruments musicals 
Joiers, orfebres i argenters 
Treballadors de les arts grafiques i similars 
Caixistes, monotipistes i similars 
Estereotipistes i galvanotipistes 
Gravadors d'impremta i treballadors similars 
Treballadors de laboratoris fotografics i similars 
Enquadernadors i similars 
lmpressors de serigrafia i estampadors de planxa i textils 
Ceramistes, fabricants de productes de vidre i similars 
Treballadors de la ceramica, terrissaires i similars 
Bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de vidre 
Gravadors de vidre 
Pintors, decoradors de vidre, ceramica i altres materials 
Artesans de la fusta, el textil, el cuir i materials similars 
Artesans de la fusta i materials similars 
Artesans del textil, el cuir i materials similars 
Treballadors de la indústria de l'alimentació, _les begudes i el 
taba e 
Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac 
Matadors i treballadors de les indústries carnies i del peix 
Forners, pastissers i confiters 
Treballadors del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis, i 
gelaters 
Treballadors de la conservació de fruites i verdures 
Tastadors i classificadors d'aliments i begudes 
Preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats 
Treballadors del tractament de la fusta, ebenistes, treballadors 
de les indústries textils, la confecció, la pell, el cuir, el calc;at i 
similars 
Treballadors del tractament de la fusta i similars 
Treballadors del tractament de la fusta 
Ajustadors de maquines de treballar la fusta 
Cistellers, raspallaires i treballadors similars 
Ebenistes i treballadors similars 
Ebenistes i treballadors similars 
Treballadors de .les indústries textils, la confecció i similars 
Preparadors de la fibra 
Teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars 
Sastres, modistes i barreters 
Pelleters i treballadors similars 
Patronistes i talladors de teles, cuir i pell 
Cosidors a ma, brodadors i similars 
Tapissers, matalassers i similars 
Treballadors de les indústries de la pell, el cuir i el cal<;:at 
Adobers i preparadors de pells 
Sabaters i similars 
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GRAN GRUP8 

GRUP PRINCIPAL Q 

Subgrup 
principal 

80 

81 

52 

Subgrup Grup 
primari 

801 
8010 

802 
8020 

803 
8030 

804 
8040 

805 
8050 

806 
8060 

807 
8070 

811 
8111 
8112 
8113 

812 
8121 
8122 

8123 
8124 

813 

8131 
8139 

814 

8141 

8142 
8143 

815 
8151 

8152 
8153 
8154 

8155 
8159 

816 
8161 
8162 
8163 

817 
8170 

OPERADOR$ D'INSTAL·LACIONS MAQUINARIA, 
MUNTADORS 
OPERADORS D'INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
MAQUINARIA FIXA, MUNTADORS 1 ENGALZADORS 

Títol 

Caps d'equip i encarregats d'instal-lacions industrials fixes 
Encarregats d'instal·lacions mineres 
Encarregats d'instal·lacions mineres 
Encarregats d'instaHacions de processament de metalls 
Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls 
Encarregats de taller de vidriería, ceramica i similars 
Encarregats de taller de vidriería, ceramica i similars 
Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper 
Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper 
Caps d'equip d'instal·lacions de tractament químic 
Caps d'equip d'instal·lacions de tractament químic 
Caps d'equip d'instal·lacions de producciód'energia i similars 
Caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars 
Caps d'equip d'operadors de robots industrials 
Caps d'equip d'operadors de robots industrials 
Operadors d'instal-lacions industrials fixes i similars 
Operadors d'instal·lacions d'extracció i explotació de minerals 
Operadors d'instal·lacions mineres 
Operadors d'instal·lacions de preparació de minerals i roques 
Sondistes i treballadors similars 
Operadors d'instal·lacions d'obtenció i transformació de metalls 
Operadors de forns de minerals i forns de primera fusió de metalls 
Operadors de forns de segona fusió, maquines de colar i emmotllar 
metalls, i operadors de trens de laminatge 
Operadors d'instal·lacions de tractament termic de metalls 
Operadors de maquines trefiladores i estiradores de metalls 
Operadors d'instal·lacions d'obtenció, transformació i manipulació 
del vidre i la ceramica, i similars 
Operadors de forns de vidriería i ceramica, i maquines similars 
Altres operadors d'instal·lacions de vidriería i ceramica 
Operadors d'instal·lacions de treball de la fusta i la fabricació de 
paper 
Operadors de serradora, maquines de contraplacar i instal·lacions 
similars de tractament de la fusta 
Operadors d'instal·lacions de fabricació de pasta de paper 
Operadors d'instal·lacions de fabricació de paper 
Operadors de plantes industrials químiques 
Operadors de maquines matxucadores, trituradores i mescladores de 
substancies químiques 
Operadors d'instal·lacions de tractament químic i termic 
Operadors d'equips de filtració i separació de substancies químiques 
Operadors d:equips de destil·lació i reacció química, llevat del 
tractament del petroli i el gas natural 
Operadors de refineries del petroli i el gas natural 
Altres operadors d'instal·lacions de tractament de productes químics 
Operadors de plantes de producció d'energia i similars 
Operadors d'instal·lacions de producció d'energia eléctrica 
Operadors de calderes i maquines de vapor 
Operadors d'instal·lacions d'incineració, tractament d'aigües i altres 
operadors de plantes similars 
Operadors de robots industrials 
Operadors de robots industrials 
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Subgrup 
principal 

82 

83 

Subgrup Grup 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

831 

832 

833 

834 

835 

836 

primari 

8210 

8220 

8230 

8240 

8250 

8260 

8270 

8280 

8311 
8312 

8321 
8322 
8323 

8324 
8329 

8331 
8332 

8340 

8351 
8352 
8353 

8361 
8362 
8363 
8364 
8365 
8366 
8369 
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Títol 

Encarregats d'operadors de maquines fixes 
Encarregats d'operadors de maquines de treballar metalls 
Encarregats d'operadors de maquines de treballar metalls 
Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes químics 
Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes químics 
Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de 
cautxú i material plastic 
Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de cautxú i 
material plastic 
Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de fusta 
Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de fusta 
Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes 
de paper 
Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de 
paper 
Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes textils i 
articles de pell i cuir 
Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes textils i 
articles de pell i cuir 
Encarregats d'operadors de maquines d'elaborar productes 
alimentaris, begudes i tabac 
Encarregats d'operadors de maquines d'elaborar productes alimentaris, 
begudes i tabac 
Encarregats de muntadors 
Encarregats de muntadors 
Operadors de maquines fixes 
Operadors de maquines de treballar metalls i altres productes 
m in erais 
Operadors de maquines eines 
Operadors de maquines de fabricar productes derivats de minerals no 
metal·lics 
Operadors de maquines de fabricar productes químics 
Operadors de maquines de fabricar productes farmacéutics i cosmétics 
Operadors de maquines de fabricar municions i explosius 
Operadors de maquines polidores, galvanitzadores i recobridores de 
metalls 
Operadors de maquines de fabricar accessoris fotografics 
Altres operadors de maquines de fabricar productes químics 
Operadors de maquines de fabricar productes de cautxú i plastic 
Operadors de maquines de fabricar productes de cautxú 
Operadors de maquines de fabricar productes de matéries plastiques 
Operadors de maquines de fabricar productes de fusta 
Operadors de maquines de fabricar productes de fusta 
Operadors de maquines d'imprimir, enquadernar i fabricar productes 
de paper i cartó 
Operadors de maquines d'imprimir 
Operadors de maquines d'enquadernar 
Operadors de maquines de f-abricar productes de paper i cartó 
Operadors de maquines de fabricar productes textils i articles de pell 
i cuir 
Operadors de maquines de preparar fibres, filar i cabdellar 
Operadors de telers i altres maquines de teixir 
Operadors de maquines de cosir i brodar 
Operadors de maquines de blanquejar, tenyir, rentar i tintar 
Operadors de maquines de tractar la pell i el cuir 
Operadors de maquines de fabricar cal<;:at 
Altres operadors de maquines de fabricar productes textils i articles de 
pell i cuir 
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Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

837 Operadors de maquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i 
tabac 

8371 Operadors de maquines d'elaborar productes derivats de la carn, el peix 
i el marisc 

8372 Operadors de maquines de tractar la llet i elaborar productes lactis, i de 
gelateria 

8373 Operadors de maquines de moldre cereals i especies 
8374 Operadors de maquines d'elaborar productes de fleca, rebosteria, 

articles de xocolata i productes a base de cereals 
8375 Operadors de maquines d'elaborar productes derivats de fruites, 

verdures i fruita seca 
8376 Operadors de maquines de refinar i fabricar sucre 
8377 Operadors de maquines d'elaborar te, cafe i cacau 
8378 Operadors de maquines d'elaborar begudes alcohóliques no 

alcohóliques, llevat de sucs de fruites 
8379 Operadors de maquines d'elaborar productes del tabac 

84 Muntadors i engalzadors 
841 Muntadors i engalzadors 

8411 Muntadors de maquinaria mecanica 
8412 Muntadors de maquinaria eléctrica 
8413 Muntadors d'equips electrónics 
8414 Engalzadors de productes metal·lics, de cautxú i plastic 
8415 Muntadors engalzadors de productes de fusta i materials similars 
8416 Muntadors de productes de cartó, textils i materials similars 
8417 Muntadors engalzadors de productes mixtos 

849 Altres muntadors i engalzadors 
8490 Altres muntadors i engalzadors 
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GRUP PRINCIPAL R 

Subgrup Subgrup Grup 
principal primari 

85 

851 
8511 
8512 

852 

8520 

853 
8530 

854 
8541 
8542 

8543 
855 

8550 
86 

861 
8610 

862 
8620 

863 
8630 

864 
8640 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 

CONDUCTORS 1 OPERADORS DE MAQUINARIA MÓBIL 

Títol 

Maquinista de locomotora, operador de maquinaria agrícola i 
d'equips pesants mobils, i mariners 
Maquinistes de locomotora i similars 
Maquinistes de locomotora 
Agents de maniobres ferroviaries 
Encarregats d'operadors de maquinaria de moviment de terres i 
materials 
Encarregats d'operadors de maquinaria de moviment de terres i 
materials 
Operadors de maquinaria agrícola móbil 
Operadors de maquinaria agrícola móbil 
Operadors d'altres maquines móbils 
Conductors de maquinaria de moviments de terres i equips similars 
Operadors de grues, camions muntacarregues i maquinaria similar de 
moviment de materials 
Operadors de carretons elevadors 
Mariners de coberta de vaixell i similars 
Mariners de coberta de vaixell i similars 
Conductors de vehicles de transport urba o per carretera 
Taxistes i conductors d'automóbils i furgonetes 
Taxistes i conductors d'automóbils i furgonetes 
Conductors d'autobusos 
Conductors d'autobusos 
Conductors de camions 
Conductors de camions 
Conductors de motocicletes i ciclomotors 
Conductors de motocicletes i ciclomotors 
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GRAN GRUP9 
GRUP PRINCIPAL S 

Subgrup Subgrup Grup 
principal primari 

90 
900 

9001 
9002 

91 

911 
9110 

912 
9121 

9122 
92 

921 
9211 
9212 

922 
9220 

93 
931 

9310 
932 

9320 
933 

9330 
934 

9340 

935 
9351 
9352 
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TREBALLADORS NO QUALIFICATS 
TREBALLADORS NO QUALIFICATS DE SERVEIS LLEVAT 
DELS TRANSPORTS 

Títol 

Treballadors no qualificats del comer~ 
Venedors ambulants i similars 
Venedors ambulants 
Venedors a domicili i per telefon 
Empleats domestics i resta de personal de neteja d'interior 
d'edificis 
Empleats.domestics 
Empleats domestics 
Personal de neteja d'oficines, hotels i treballadors similars 
Personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments 
similars 
Bugaders, planxadors i similars 
Conserges d'edificis, netejavidres i vigilants 
Conserges d'edificis, netejavidres i similars 
Conserges d'edificis 
Netejavidres, netejadors de vehicles i similars 
Vigilants, guardians i similars 
Vigilants, guardians i similars 
Altres treballadors no qualificats en altres serveis 
Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer 
Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer 
Ordenances 
Ordenances 
Mossos d'equipatge i similars 
Mossos d'equipatge i similars 
Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de 
maquines expenedores 
Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de 
maquines expenedores 
Escombriaires i obrers similars 
Escombriaires 
Escombradors i similars 
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GRUP PRINCIPAL T PEONS AGRARIS, PESQUERS, DE LA CONSTRUCCIÓ, LES 
INDÚSTRIES MANUFACTURERES 1 EL TRANSPORT 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

94 Peons agraris i pesquers 
941 Peons agrícoles 

9410 Peons agrícoles 
942 Peons ramaders 

9420 Peons ramaders 
943 Peons agropecuaris 

9430 Peons agropecuaris 
944 Peons forestals 

9440 Peons forestals 
945 Peons pesquers 

9450 Peons pesquers 
95 Peons de la mineria 

950 Peons de la mineria 
9500 Peons de la mineria 

96 Peons de la construcció 
960 Peons de la construcció 

9601 Peons d'obres públiques i manteniment de carreteres, preses 
construccions similars 

9602 Peons de la construcció d'edificis 
97 Peons de les indústries manufactureres 

970 Peons de les indústries manufactureres 
9700 Peons de les indústries manufactureres 

98 Peons del transport i descarregadors 
980 Peons del transport i descarregadors 

9800 Peons del transport i descarregadors 
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GRAN GRUPO FORCES ARMADES 
GRUP PRINCIPAL U FORCES ARMADES 

Subgrup Subgrup Grup Títol 
principal primari 

00 Forces armades 
001 Escala superior 

0010 Escala superior 
002 Escala mitjana 

0020 Escala mitjana 
003 Escala basica 

0030 Escala basica 
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5. Notes explicativas 

Les notes explicatives de la CC0-94, que es presenten a continuació, fan referencia als 
continguts deis diferents epígrafs i serveixen, d'una banda, per resoldre els dubtes 
d'interpretació i, de l'altra, per facilitar classificacions de les unitats que s'hi incorporen. Per a 
cadascuna de les ocupacions s'especifiquen les tasques més significatives. 
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GRAN GRUP 1 PERSONAL DIRECTIU DE LES EMPRESES 1 DE LES ADMINISTRA
CIONS PÚBLIQUES1 

GRUP PRINCIPAL A PERSONAL DIRECTIU DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 
D'EMPRESES AMB DEU ASSALARIATS O MÉS 

Nota: s'entén per assalariat aquella persona que treballa pera un empresari públic o privat i 
que rep a canvi un sou, salari, comissió, gratificació o qualsevol altra forma de remuneració en 
diners o en especie. 

10 Membres del poder executiu i legislatiu, i personal directiu de les administracions 
públiques; dirigents d'organitzacions d'interes social 

1 01 Membres del poder executiu i legislatiu, i membres del Consell General del Poder Judicial 

1 011 Membres del poder executiu 

Al poder executiu li correspon, segons la Constitució, la direcció de la política interior i exterior, 
l'administració civil i militar i la defensa de I'Estat, i també exercir la funció executiva i la 
potestat reglamentaria d'acord amb la Constitució i les lleis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Definir, formular i orientar la política del govern nacional o de les comunitats autónomes. 
- Integrar consells deliberants del govern o de comissions oficials. 
- Dirigir els funcionaris deis departaments ministerials, els de les comunitats autónomes i els deis 

órgans que en depenen. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Membre deis órgans de govern de les comunitats autónomes 
• Ministre del govern 
• President del govern 
• President deis órgans de govern de les comunitats autónomes 
• Secretari d 'Estat 

1012 Membres del poder legislatiu 

Els membres deis órgans legislatius formen part del Congrés deis Diputats, del Senat o de 
l'assemblea legislativa d'una comunitat autónoma. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Presentar proposicions de llei i formular esmenes als projectes i a les proposicions de llei. 
- Discutir i votar els assumptes sotmesos a la seva deliberació. 
- Formular peticions a la presidencia o a la mesa i preguntes al govern o als ministres, amb la 

possibilitat de promoure mocions. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Diputat 
• Membre de l'assemblea legislativa de les comunitats autónomes 
• Senador 

1013 Membres del Consell General del Poder Judicial 

Nota: les ocupacions deis jutges i magistrats s'inclouen en el subgrup 232, jaque no formen 
part del Consell General del Poder Judicial. 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborades a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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El govern del poder judicial correspon al Consell General del Poder Judicial, d'acord amb la 
Constitució i la Llei organica del poder judicial que estableix el seu estatut, regim 
d'incompatibilitats i funcions deis seus membres. Exerceix les seves competencies en tot el 
territori nacional. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Inspeccionar jutjats i tribunals. 
- Propasar els nomenaments del president del Tribunal Suprem i deis membres del Tribunal Cons-

titucional, i també deis membres de la carrera judicial amb categoría mínima de magistrat. 
- Nomenar els jutges per ordre. 
- Exercir les competencies relatives al centre d'estudis judicials que la llei li atribueix. 
- Publicació oficial de la col·lecció de jurisprudencia del Tribunal Suprem. 
- Facultats d'iniciativa, de proposta o d'informe. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Membre del Consell General del Poder Judicial 

1 02 Personal directiu de les administracions públiques 

Nota 1: els empleats o funcionaris de les administracions públiques que gestionen una empre
sa pública (empresa industrial, de serveis públics, de transport, etc.) o un organisme analeg, o 
una empresa on els empleats públics duen a terme tasques similars a les exercides pels 
dirigents de les empreses descrites en el subgrup principal 11 «Directors d'empreses amb deu 
assalariats o més••, es classifiquen en el subgrup principal 11. 

Exemple: RENFE és una empresa pública de transport controlada per I'Estat, per tant segons 
la nota anterior, el seu director o president executiu s'haura de classificar dins el grup primari 
111 O «Directors gen erais i presidents executius••. 

Nota 2: es considera una empresa pública aquella en que els poders públics poden exercir, . 
directament o indirectament, una influencia dominant pel que fa a la propietat, a la participació 
financera o a les normes que la regeixen. A la practica es considera que !'empresa és pública: 
a) quan la participació efectiva deis poders públics en el capital de !'empresa supera el 50%; b) 
quan les decisions d'una empresa depenen fonamentalment deis poders públics, encara que 
aquests no hi participin majoritariament. 

Per poders públics s'entenen les administracions públiques (general de I'Estat, autonómica i 
local), l'administració de la Seguretat Social i altres organismes públics, com ara l'lnstitut Na
cional d'lndústria (INI) i l'lnstitut Nacional d'Hidrocarburs (INH). 

1020 Personal directiu de les administracions públiques 

62 

El personal directiu de les administracions públiques assessora el govern en els afers polítics, 
supervisa la interpretació i l'aplicació de la política governamental i de la legislació que tan els 
departaments i altres organismes públics; actua en nom i representació del país a l'estranger o 
exerceix tasques semblants en organitzacions internacionals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar, en els afers polítics, el govern nacional o els governs autonomics. 
- Assessorar en la·preparació deis pressupostos públics, de les lleis, els decrets i les disposicions 

reglamentaries. 
-Supervisar i instrumentar l'aplicació de la política governamental i de la legislació que fan els 

departaments i organismes públics estatals o autonomics. 
- Representar el seu país a l'estranger. 
- Exercir tasques semblants en organitzacions internacionals. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ambaixador 
• Comissari principal de la policia 
• Consol 
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• Delegat territorial d'administracions públiques 
• Director general d'administracions públiques 
• Sotsdirector general d'administracions públiques 
• Sotssecretari d' Estat 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director general d'empreses públiques (111 O) 

1 03 Membres del govern local 

1031 Alcaldes i regidors de les capitals de provincia 

Nota: aquest gru;:.• primari inciou també el president i els diputats de les diputacions 
provincials, les diputacions forals del País Base, els cabildos i els consells insulars. 

Els alcaldes i regidors de les capitals de provincia, els presidents i els diputats de les 
diputacions provincials, diputacions forals del País Base i deis cabildos i consells insulars, 
exerceixen diverses tasques i funcions de govern, administratives i representatives. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Dirigir el govern i l'administració municipal, provincial o insular. 
-Convocar i presidir el pie, comissió permanent, o comissió de govern de l'ajuntament, diputació 

provincial o foral, o cabildo o consell insular. 
-Publicar, executar i fer complir els acords deis órgans col·legiats de l'administració local. 
-Representar, en general, l'ajuntament, diputació provincial o foral, o el cabildo o consell insular. 
- Exercir les competencies delegades especialment per !'alcalde o president de la diputació, cabil-

do o consell insular sobre projectes o serveis determinats (regidors i diputats). 
- Exercir les competencies delegades genericament per !'alcalde o president de la diputació, cabil-

do o consell insular als tinents d'alcalde o a les comissions de govern. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Alcalde de capital de província 
• Diputat de diputació provincial, diputació foral del País Base, cabildo insular o consell insular 
• President de diputació provincial, diputació foral del País Base, cabildo insular o consell insular 
• Regidor de capital de província 

1032 Alcaldes i regidors d'altres ajuntaments 

Els alcaldes i regidors d'altres ajuntaments exerceixen diverses tasques i funcions de govern, 
administratives i representatives. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Dirigir el govern i l'administració municipal. 
- Convocar i presidir el pie o comissió permanent. 
- Publicar, executar i fer complir els acords de l'ajuntament. 
- Representar, en general, l'ajuntament. 
- Exercir les competencies delegades especialment per !'alcalde sobre projectes o serveis 

determinats. 
- Exercir les competencies ue!egades genericament per !'alcalde als tinents d'alcalde o a la 

comissió de govern. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Alcalde d'ajuntament diferent del de la capital de província 
• Regidor d'ajuntament diferent del de la capital de província 
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104 Dirigents d'organitzacions d'interes social 

1 041 Dirigents de partits polítics 

Els dirigents de partits polítics defineixen i formulen les polítiques, estatuts i reglaments de les 
seves organitzacions, vetllen pel seu compliment i actuen en nom i representació d'aquestes 
organitzacions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Definir i formular les polítiques, estatuts i reglaments del partit polític, vetllar pel seu compliment i 
actuar en nom i representació d'aquest partit. 

- Dura terme negociacions en nom de l'organització i deis seus membres. 
- Planificar i organitzar campanyes en nom del partit i deis seus candidats per a l'elecció de 

carrecs polítics. 
- Planificar i organitzar campanyes per captar membres i instruir-los. 
- Planificar, organitzar i dirigir les activitats deis organismes encarregats d'aplicar les polítiques, 

estatuts i reglaments del partit polític. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Dirigent de partit polític 

1042 Dirigents d'organitzacions empresarials, sindicats de treballadors i altres organitzacions 
d'interes socioeconómic 

Els dirigents d'organitzacions empresarials, sindicats de treballadors i altres organitzacions 
d'interes socioeconómic, defineixen i formulen les polítiques, estatuts i reglaments de les 
seves organitzacions, vetllen pel seu compliment i actuen en nom i representació d'aquestes 
organitzacions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Definir i formular les polítiques, estatuts i reglaments de l'organització. 
-Dura terme negociacions en nom de l'organització i deis seus membres. 
- Defensar els interessos de l'organització i deis seus membres. 
- Planificar i organitzar campanyes per captar membres i instruir-los. 
- Planificar, organitzar i dirigir les activitats de les unitats encarregades d'aplicar les polítiques, 

estatuts i reglaments de l'organització. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Dirigent d'organitzacions empresarials 
• Dirigent de sindicats de treballadors 

1043 Dirigents d'organitzacions humanitarias i altres organitzacions d'interes social 
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Els dirigents d'organitzacions humanitaries i altres organitzacions especialitzades defineixen i 
formulen les polítiques, estatuts i reglaments de les seves organitzacions, vetllen pel seu 
compliment i actuen en nom i representació d'aquestes organitzacions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Definir i formular les polítiques, estatuts i reglaments de l'organització. 
-Dura terme negociacions en nom de l'organització i els seus membres i clients. 
- Defensar els interessos de l'organització i deis seus membres. 
- Planificar i organitzar campanyes per captar membres i instruir-íos. 
- Planificar, organitzar i dirigir les activitats deis organs encarregats d'aplicar les polítiques, estatuts 

i reglaments de l'organització. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Dirigent d'organitzacions humanitaries 
• Dirigent de fundacions 
• Secretari general d'organitzacions de protecció del medi ambient 

11 Directors d'empreses amb deu assalariats o més 

Nota 1: en alguns casos en que s'exigeix a les persones que ocupen carrecs directius que 
posseeixin qualificacions professionals tecniques o practiques, poden sorgir dificultats per de
cidir si un lloc de treball determinat s'ha de classificar en aquest o bé en un altre subgrup prin
cipal. En aquests casos, la descripció detallada de les tasques principals que corresponen al 
carrec tindra una importancia decisiva. Així, si les qualificacions i els coneixements 
constitueixen la base necessaria per a l'exercici de les funcions de direcció, el lloc de treball 
s'haura de classificar en aquest subgrup principal. En cas contrari, si es fa una aplicació 
practica de les qualificacions o els coneixements professionals practics o tecnics, el lloc de 
treball no es classificara dins aquest gran grup 1. 

Exemple: si les tasques d'un metge exercides en un lloc de treball consisteixen a decidir sobre 
l'assignació de fons pera la recerca i el desenvolupament que hauran d'invertir-se en els 
projectes d'una empresa o organització i necessita, per a aixó, els coneixements medies, 
aquest lloc de treball es classificara en aquest subgrup principal. 

Nota 2: els directors de petits establiments que pertanyen a grans empreses, si hi exerceixen 
les tasques própies de direcció, s'hauran de classificar com a «Directors de departaments de 
producció•• subgrup 112, llevat que tinguin autoritat per contractar i acomiadar personal 
independentment de !'empresa, casen que es classificaran en el grup principal Bien funció de 
l'activitat d'aquesta. 

111 Directors generals i presidents executius 

Nota: en aquest subgrup 111 «Directors generals i presidents executius» s'inclouen els 
dirigents que tenen al seu carrec altres dirigents de departament. En el cas que un director no . 
tingui dirigents de departament es classificara en el subgrup 112 «Directors de departaments 
de producció». Si el director és d'un departament especialitzat (per exemple, el departament 
de serveis informatics de !'empresa) es classifica en el subgrup 113 <<Directors d'arees i 
departaments especialitzats». 

111 O Directors generals i presidents executius 

Els directors generals i els presidents executius d'empresa amb deu assalariats o més 
dirigeixen diferents empreses i organitzacions (llevat d'organitzacions especialitzades) amb 
l'assistencia de personal directiu qualificat al seu carrec. Defineixen i formulen la política de 
!'empresa o l'organització les activitats de la qual planifiquen, dirigeixen i coordinen, d'acord 
amb l'orientació que els dóna la junta directiva o un altre órgan directiu, davant del qual són 
responsables deis resultats que s'obtinguin i de les activitats que efecturn. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Definir i formular la política de !'empresa o l'organització. 
- Planificar, dirigir i coordinar el funcionament general de !'empresa o l'organització. 
- Definir i aplicar una política determinada, mitjanc;:ant la consulta amb els directors subordinats. 
- Examinar les activitats de !'empresa o l'organització i els resultats obtinguts, i comunicar aquesta 

informació als·organs directius. 
-Representar !'empresa o l'organització en el tracte amb tercers, incloent-hi el govern i altres 

autoritats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director general d'empreses privades 
• Director general d'empreses públiques 
• President executiu 
• Rector d'universitat 
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112 Directors de departaments de producció 

1121 Directors de departaments de producció d'explotacions agraries, de caga, forestals i 
pesque res 

Els directors de departaments de producció d'explotacions agraries, de caga, forestals i 
pesqueras planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats d'empreses agrarias i altres de 
semblants sota el comandament general de la direcció general i mitjangant la consulta amb els 
directors d'altres departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Plarllticar, dirigir i coordinar les activitats C8 producció de béns agraris. 
- Assegurar la utilitz8.ció racionai deis recursos i el compliment de les normes quantitatives de 

producció. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
-Controlar les despeses. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos. 
- Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de producció d'empreses agraries 
• Director de departament de producció d'empreses pesqueres 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agricultor per compte propi (601) 
o Gerent d'explotacions agraries amb menys de deu assalariats (1401) 
o Ramader per compte propi (611) 

1122 Directors de departaments de producció d'empreses industrials 
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Els directors de departaments de producció d'empreses industrials planifiquen, dirigeixen i co
ordinen les activitats de producció i fabricació de béns d'una empresa sota el comandament 
de la direcció general (si n'hi ha) i mitjangant la consulta amb els directors d'altres 
departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar les activitats relacionades amb la fabricació de productes industrials 
o l'extracció de minerals en mines i pedreres o la producció i distribució d'electricitat, gas i aigua. 

- Assegurar la utilització racional deis recursos i el compliment de les normes quantitatives de 
producció. 

- Planificar i dirigir les operacions de la producció diaria. 
-Controlar les despeses. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos. 
- Controlar la selecció, formació i rendiment del personal. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de producció d'empreses industrials 
• Director de departament de producció d'indústries químiques 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empresAs industrials amb menys de deu assalariats (1402) 
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1123 Directors de departaments de producció d'empreses de construcció 

Els directors de departaments de producció d'empreses de construcció planifiquen, dirigeixen 
i coordinen les activitats d'una empresa sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) 
i mitjanc;ant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar, dirigir i coordinar les activitats relatives a la construcció d'edificis i a les obres 
públiques. 

- Assegurar la utilització racional deis recursos i el compliment de les normes quantitatives de 
producció. 

- Planificar i dirigir el treball diari i controlar les despeses. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos. 
- Controlar la selecció, formació i rendiment del personal. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de producció d'empreses de construcció i obres públiques 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empreses de construcció i obres públiques amb menys de deu assalariats (1403) 

1124 Directors de departaments d'operacions d'empreses de comerc; 

Els directors de departaments d'operacions d'empreses de comerc; a l'engros i al detall planifi
quen, dirigeixen i coordinen les activitats comercials de !'empresa sota el comandament de la 
direcció general (si n'hi ha) i mitjanc;ant la consulta amb els directors d'altres departaments o. 
serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar les activitats de !'empresa de comen;:. 
- Assegurar la utilització racional deis recursos i el compliment de les normes aplicables al volum 

de les operacions. 
-Planificar i dirigir les operacions comercials diaries. 
- Controlar les despeses. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos. 
- Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament d'operacions d'empreses de comer<;: 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empreses de comer<;: a l'engrós amb menys de deu assalariats (121 O) 
o Gerent d'empreses de comer<;: al detall amb menys de deu assalariats (1220) 

1125 Directors de departaments d'operacions d'empreses d'hoteleria 

Els directors de departaments d'operacions d'empreses d'hoteleria, planifiquen, dirigeixen i 
coordinen les activitats de servei d'hoteleria de !'empresa sota el comandament de la direcció 
general (si n'hi ha) i mitjanc;:ant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar les activitats de l'hoteleria, la restauració i altres serveis afins. 
- Assegurar la utilització racional deis recursos i el compliment deis programes. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
- Controlar les despeses. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments afins. 
- Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament d'operacions d'empreses d'hoteleria 
• Director de departament d'operacions d'empreses de restauració 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de deu assalariats (131, 132) 
o Gerent d'empreses d'hoteleria i restauració sense assalariats (161, 162) 

1126 Directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i 
comunicacions 

Els directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i 
comunicacions planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de serveis de !'empresa sota el 
comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjanc;:ant la consulta amb els directors 
d'altres departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar, dirigir i coordinar les activitats de serveis relacionades amb els transports, 
l'emmagatzematge i les comunicacions. 

- Assegurar la utilització racional deis recursos i el compliment de les normes quantitatives de 
prestació de servieis. 

- Planificar i dirigir les operacions diaries i controlar les despeses. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos. 
-Controlar la selecció, formació i rendiment del personal. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge 
comunicacions 

• Director provincial de correus 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu 
assalariats (1404) 

1127 Directors de departaments d'operacions d'empreses intermediarias i de serveis a altres 
empresas 
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Els directors de departaments d'operacions d'empreses intermediarias i de serveis a altres 
empresas planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats d'una empresa que ofereixi serveis 
de mediació financera i altres serveis exteriors a les empresas, sota el comandament de la 
direcció general (si n'hi ha) i mitjanc;:ant la consulta amb els directors d'altres departaments o 
serveis. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar les activitats de prestació de serveis a empreses com ara serveis de 
banca, asseguran<;a, gestió immobiliaria, processament de dades, estudi de mercats, 
comptabilitat, arquitectura, enginyeria, neteja d'edificis, assistencia i analisis tecniques, publicitat 
o embalatge de mercaderies. 

- Assegurar la utilització racional deis recursos i el compliment deis programes. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
- Controlar les despeses. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos. 
- Conirolar la selecció, la formació i el rendiment del personal. 
- Representar el departament err les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament d'operacions d'empreses de serveis a altres empreses 
• Director de departament d'operacions d'empreses intermediaries 
• Director de sucursal bancaria 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empreses de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats (1405) 
o Gerent d'empreses de serveis financers i bancaris amb menys de deu assalariats (1405) 

1128 Directors de departaments d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i similars 

Els directors de departaments d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i altres 
serveis semblants planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de serveis de !'empresa sota 
el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjan<;ant la consulta amb els directors 
d'altres departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar les activitats de serveis d'atencions personals, neteja o serveis 
semblants. 

- Assegurar la utilització racional deis recursos i el compliment deis programes. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
-Controlar les despeses. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos. 
- Controlar la selecció, formació i rendiment del personal. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i similars 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars amb menys de deu 
assalariats (1406) 

1129 Directors de departaments de producció i operacions d'altres empreses no classificades en 
altres apartats 

Aquest grup primari inclou els directors de departaments de producció i operacions 
d'empreses no classificats en el subgrup 112 " Directors de departaments de producció». 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les persones que, en una empresa, planifi
quen, dirigeixen i coordinen les activitats relacionades amb els serveis d'ensenyament público 
privat, serveis de sanitat i d'assistencia social, manifestacions i serveis recreatius, culturals i 
esportius, i les activitats d'institucions i organismes extraterritorials. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar activitats de l'ensenyament público privat. 
- Planificar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb els serveis de sanitat i d'assistencia so-

cial. 
- Planificar, dirigir i coordinar activitats ¡-elacionades amb manifestacions i serveis recreatius, 

culturals i esportius. 
- Planificar, dirigir i coordinar activitats relacionades ambles operacions d'institucions i organismes 

extraterritorials. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Dega d'universitat 
• Director de departament d'operacions d'altres empreses no classificades en altres apartats 
• Productor de teatre 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'altres empreses amb menys de deu assalariats no classificades en altres apartats 
(1409) 

113 Directors d'arees i departaments especialitzats 

1131 Directors de departaments d'administració i finances 

Els directors de departaments d'administració i finances planifiquen, dirigeixen i coordinen les 
operacions financeres i l'administració interna de !'empresa o l'organització, sota el 
comandament de la direcció general i mitjanc;ant la consulta amb els directors d'altres 
departaments. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar, dirigir i coordinar les operacions financeres i l'administració interna de l'empresa o 
1 'organització. 

-Avaluar la situació financera de l'empresa o l'organització; preparar els pressupostos i controlar 
les operacions financeres. 

- Controlar les despeses i assegurar la utilització racional deis recursos. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
-Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

l'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament d'administració 
• Director de departament de finances i comptabilitat 

1132 Directors de departaments de relacions laborals i recursos humans 
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Els directors de·departaments de relacions laborals i recursos 'humans planifiquen, dirigeixen i 
coordinen tot el que fa referencia al personal i a les relacions laborals de !'empresa o 
l'organització, sota el comandament de la direcció general i mitjanc;ant la consulta amb els 
directors d'altres departaments. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar la política de !'empresa o l'organització en tot el que fa referencia al 
personal i a les relacions laborals. 

- Planificar i organitzar els procediments adre<;,:ats a la contractació, la formació, la promoció, la 
fixació de l'escala salarial i les negociacions sobre salaris, la comunicació i la consulta als 
treballadors, i altres qüestions relacionades amb el personal de l'empresa o l'organització. 

- Controlar, amb la participació de les persones interessades, els programes i activitats de 
seguretat i higiene i altres qüestions afins. 

- Controlar les despeses i assegurar la utilització racional deis recursos. 
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- Establir i dirigir e/s procediments operatius i administratius. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
- Controlar la se/ecció, formació i rendiment del personal. 
- Representar el departament en les seves relacions de trebal/ amb altres departaments de 

/'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de personal i recursos humans 
• Director de departament de relacions /abarais 
• Director de departament de selecció de personal 

1133 Directors de departaments de comercialització i vendes 

Els directors de departaments de comercialització i vendes planifiquen, dirigeixen i coordinen 
les operacions de vendes i comercia/ització de /'empresa o l'organització, sota el 
comandament de la direcció general i mitjanc;ant la consulta amb els directors d'altres 
departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar, dirigir i coordinar les operaciones de venda i comercialització de /'empresa o 
l'organització. 

-Planificar i aplicar programes de venda i comercialització basats en l'estat de les vendes i en 
/'avaluació del mercat. 

- Fixar les /listes de preus, els percentatges de descompte i els terminis de 1/iurament, els 
pressupostos per a campanyes de promoció de vendes, e/s metodes de venda, els incentius i 
les campanyes especials. 

- Establir i dirigir e/s procediments operatius i administratius. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
-Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

/'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres t! ::balladors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de comercialització 
• Director de departament de vendes 

1134 Directors de departaments de publicitat i relacions públiques 

Els directors de departaments de publicitat i relacions públiques, planifiquen, dirigeixen i coor
dinen les activitats relacionades amb la publicitat i les relacions públiques de /'empresa o 
l'organització i la informació al públic, sota el comandament de la direcció general i mitjanc;ant 
la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar, dirigir i coordinar les activitats de publicitat i relacions públiques de /'empresa o 
1 'organització. 

- Negociar contractes de publicitat amb e/s representants de diaris, emissores de radio i televisió, 
organitzacions esportives i culturals i agencies de publicitat. 

-Planificar i aplicar els programes d'informació adrec;ats a les autoritats, als mitjans de 
comunicació de masses i al públic en general pe/ que fa a/s plans, als exits i a les opinions de 
/'empresa o l'organització. 

-Planificar i dirigir les activitats de recaptació de fons efectuades a compte d'organitzacions 
educatives, humanitaries i altres organitzacions sense fins /ucratius. 

- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

/'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

lnstitut d'Estadística de Catalunya~CC0/8~~ 71 



Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de publicitat 
• Director de departament de relacions públiques 

1135 Directors de departaments de subministrament i distribució 

Els directors de departaments de subministrament i distribució planifiquen, dirigeixen i coordi
nen les activitats de subministrament i distribució de !'empresa o l'organització, sota el 
comandament de la direcció general de les seves empreses o organitzacions i mitjan<;ant la 
consulta amb els directors d'altres departaments o serveis. 

Entre les seves tasques :..;'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar les activitats de subministrament, emmagatzematge i distribució de 
!'empresa o l'organització. 

-Negociar els contractes de compra, entendre's amb els prove'fdors i exigir que la mercaderia ad-
quirida satisfaci els requisits de qualitat i cost. 

- Planificar i aplicar sistemes de control de les existencies. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de compres 
• Director de departament de distribució 

1136 Directors de departaments de serveis informatics 

Els directors de departaments de serveis informatics planifiquen, dirigeixen i coordinen tot el . 
que esta relacionat amb els serveis d'informatica de !'empresa o l'organització, sota el 
comandament de la direcció general i mitjan<;ant la consulta amb els directors d'altres 
departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar els serveis de !'empresa o l'organizació. 
- Dirigir la selecció, la instal·lació, la utilització i el manteniment deis ordinadors i programes, i 

també l'adquisició deis serveis d'informatica que se subministren des de !'exterior. 
-Planificar les polítiques generals de !'empresa o l'organizació en materia d'informatica i coordinar 

la cerca d'alternatives. 
- Controlar les despeses i assegurar la utilització racional deis recursos. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Planificar i dirigir 13 feina diaria. 
- Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal del seu departament. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament d'informatica 

1137 Directors de departaments de recerca i desenvolupament 
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Els directors de departaments de recerca i desenvolupament planifiquen, dirigeixen i coordinen 
les activitats de recerca i desenvolupament de !'empresa o l'organització, sota el 
comandament de la direcció general i mitjan<;ant la consulta amb els directors d'altres 
departaments o serveis. 

Entre les seves tasy:..:es s'inclou: 

- Planificar, dirigir i coordinar les activitats de recerca i desenvolupament, tant de !'empresa o 
l'organització com les que s'encarreguen a altres organitzacions de recerca, per tal de crear 
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nous procediments i productes o maneres d'utilitzar els materials nous o perfeccionats. 
--Planificar el programa general de recerca i desenvolupament de !'empresa o l'organització, defi-

nir els objectius deis projectes i fixar-ne els pressupostos. 
- Controlar les despeses i assegurar la utilització racional deis recursos. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Planificar i dirigir !a feina diaria. 
- Controlar la seleccJó, la formació i el rendiment del personal del seu departament. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de recerca i desenvolupament 

1138 Directors de departaments de serveis medies 

Els directors de departaments de serveis medies planifiquen, dirigeixen i coordinen les 
activitats de serveis medies de !'empresa o l'organització, sota el comandament de la direcció 
general i mitjan<;ant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar, dirigir i coordinar els serveis medies de !'empresa o l'organització. 
- Atendre els empleats pel que fa a qüestions de salut. 
- Controlar les despeses i assegurar la utilització racional deis recursos. 
- Establir i dirigir els procediments operatius i administratius. 
- Planificar i dirigir la feina diaria. 
-Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal del seu departament. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de serveis medies 

1139 Directors d'altres departaments especialitzats no classificats en altres apartats 

Aquest grup primari inclou altres directors de departaments especialitzats no classificats en el 
subgrup 113 «Directors d'arees i departaments especialitzats>>. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir els temes relatius al seu departament. 
- Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de 

!'empresa o amb tercers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Director de departament de control de qualitat 
• Director de departament d'instal·lacions i manteniment 
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GRUP PRINCIPAL B GERENTS D'EMPRESES AMB MENYS DE DEU ASSALARIATS 

Nota: s'entén per assalariat aquella persona que treballa per a un empresari públic o privat i 
que rep a canvi un sou, salari, comissió, gratificació o qualsevol altra forma de remuneració en 
diners o en especie. 

12 Gerents d'empreses de comer~ amb menys de deu assalariats 

121 Gerents d'empreses de comen~ a l'engros amb menys de deu assalariats 

1210 Gerents d'empreses de comen; a l'engros amb menys de deu assalariats 

Els gerents d'empreses de comerc; a l'engros amb menys de deu assalariats planifiquen, 
dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del 
propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove"idors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses de comen;; a l'engros amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Direcw:- de departament d'operacions d'empreses de comer<;; a l'engros (i i 24) 

122 Gerents d'empreses de comer9 al detall amb menys de deu assalariats 

1220 Gerents d'empreses de comen; al detall amb menys de deu assalariats 
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Els gerents d'empreses de comen; al detall amb menys de deu assalariats planifiquen, 
dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del 
propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove"l"dors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres tr8balladors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses de comer<;; al detall amb menys de deu assalariats 
• Gerent de taller de reparació de vehicles 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de comer<;; al detall (1 124) 
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13 Gerents d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de deu assalariats 

131 Gerents d'empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats 

1311 Gerents d'hotels amb menys de deu assalariats 

Els gerents d'hotels amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les 
activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari. 

Entre l8s seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'ldors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'hotel amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses d'hoteleria (1125) 

1312 Gerents de pensions amb menys de deu assalariats 

Els gerents de pensions amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les 
activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'ldors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent de pensió amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses d'hoteleria (1125) 

1319 Gerents d'altres empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats 

Els gerents d'altres empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen 
i coordinen les activitats de la petita empresa i del personal subordinat, pel seu compte o en 
representació del propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'ldors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar 1 controlar la utilització deis recursos i contractar !ama d'obra. 
- Dirigir la feina diari<:<. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'alberg de joventut amb menys de deu assalariats 
• Gerent de motel amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses d'hoteleria (1125) 

132 Gerents d'empreses de restauració amb menys de deu assalariats 

1320 Gerents d'empreses de restauració amb menys de deu assalariats 

Els gerents d'empreses de restauració amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen i 
coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'fdors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent de bar amb menys de deu assalariats 
• Gerent de restaurant amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de restauració (1125) 

14 Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats 

140 Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats 

1401 Gerents d'explotacions agraries, de caga, pesca i silvicultura amb menys de deu assalariats 

Nota: hi pot haver ocupacions que es trobin en el límit d'aquest grup primari 1401 i els 
subgrups principals 601, 611 i 631. Es considerara que aquestes ocupacions pertanyen al grup 
primari 1401 quan més d'un terg del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques 
própies i exclusives de la gerencia de !'empresa. En cas contrari, es classificaran en els 601, 
611 i 631 respectivament. 

76 

Els gerents d'explotacions agraries, de caga, pesca i silvicultura amb menys de deu assalariats 
planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en 
representació del propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'ldors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'explotacions agraries amb menys de deu assalariats 
• Gerent d'explotacions de caga amb menys de deu assalariats 
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• Gerent d'explotacions de pesca i piscicultura amb menys de deu assalariats 
• Gerent d'explotacions de silvicultura amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agricultor per compte pro pi (60 1) 
o Director de departament de producció d 'explotacions agraries (1121) 
o Pescador i treballador per compte pro pi qualificat en activitats pesqueres (631) 
o Ramader per compte propi (611) 

1402 Gerents d'empreses industrials amb menys de deu assalariats 

Nota: hi pot haver ocupacions que es trobin en ellímit d'aquest grup primari 1402 i el grup prin
cipal Q. Es considerara que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1402 quan més 
d'un ten; del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques propies i exclusives de 
la gerencia de !'empresa. En cas contrari, es classificaran en el grup principal Q. 

Els gerents d'empreses industrials amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen i coor
dinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove"fdors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses industrials amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins nc inc!oses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses industrials (1122) 
o Artesans i altres treballadors qualificats de les indústries textils i la confecció (grup principal P) 

1403 Gerents d'empreses de construcció amb menys de deu assalariats 

Nota: hi pot haver ocupacions que es trobin en ellímit d'aquest grup primari 1403 i el grup prin
cipal N. Es considerara que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1403 quan més 
d'un ten;: del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques propies i exclusives de 
la gerencia de !'empresa. En cas contrari, es classificaran en el grup principal N. 

Els gerents d'empreses de construcció amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen i 
coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove"l"dors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses de construcció i obres públiques amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses de construcció i obres públiques (1123) 
o Paleta (711 O) 
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1404 Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu 
assalariats 

Nota: hi pot haver ocupacions que es trobin en el límit d'aquest grup primari 1404 i el subgrup 
principal 86. Es considerara que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1404 quan 
més d'un ten; del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques propies i exclusives 
de la gerencia de !'empresa. En cas contrari, es classificaran en el subgrup principal 86. 

Els gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu 
assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu 
compte o en representació del propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove"l"dors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses d'emmagatzematge amb menys de deu assalariats 
• Gerent d'empreses de comunicacions amb menys de deu assalariats 
• Gerent d'empreses de transport amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor de vehicles de transport urba o per carretera (86) 
o Director de departament d'operacions d'empreses d'emmagatzematge (1126) 

1405 Gerents d'empreses intermediarias i de serveis a altres empresas amb menys de deu 
assalariats 

Els gerents d'empreses intermediarias i de serveis a altres empresas amb menys de deu 
assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu 
compte o en representació del propietari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove"idors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de serveis a altres empreses (1127) 

1406 Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars amb menys de deu 
assalariats 
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Els gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars, amb menys de deu 
assalariats, planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu 
compte o en representació del propietari. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pres'>' Jpostos. 
- Negociar amb els prove'ldors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses d'atencions personals amb menys de deu assalariats 
• Gerent d'empreses de neteja amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de neteja (1128) 
o Director de departament d'operacions d'empreses de serveis personals (1128) 

1409 Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats no classificades en altres apartats 

Aquest grup primari inclou els gerents d'empreses no classificats en el subgrup 140 «Gerents 
d'altres empreses amb menys de deu assalariats>>. 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les persones que dirigeixen petites 
empreses que exerceixen activitats educatives, sanitaries o recreatives, culturals o esportives i 
que, pel seu compte o per compte del propietari, planifiquen, dirigeixen i coordinen les seves 
activitats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'ldors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos i contractar lama d'obra. 
- Dirigir la feina diaria. 
- Presentar informes als propietaris, si n'hi ha. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses d'activitats culturals amb menys de deu assalariats 
• Gerent d'empreses d'activitats educatives amb menys de deu assalariats 
• Gerent d'empreses d'activitats recreatives amb menys de deu assalariats 
• Gerent d'empreses d'activitats sanitaries amb menys de deu assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats recreatives (1129) 
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GRUP PRINCIPAL C GERENTS D'EMPRESES SENSE ASSALARIATS 

Nota 1: s'entén per assalariat aquella persona que treballa pera un empresari público privat i 
que rep a canvi un sou, salari, comissió, gratificació o qualsevol altra forma de remuneració en 
diners o en especie. 

Es considera ajuda familiar aquella persona que treballa o presta col·laboració sense 
remuneració reglamentada en !'empresa d'un familiar amb el qual conviu. 

Nota 2: la gerencia d'empreses sense assalariats inclou aquells gerents que no tenen en 
!'empresa o establiment cap assalariat al seu carrec, i que poden tenir col·laboració d'ajudes 
familiars en el treball. Els assalariats que exerceixin treballs per subcontractació no són 
assalariats de !'empresa contractant, sinó de !'empresa subcontractada. 

Exemple 1: quan en una explotació agraria una persona exerceix una ocupació les tasques de 
la qual corresponen a les de gerencia, i, a més, hi ha altres persones considerades ajudes 
familiars que es dediquen a les tasques propies del camp, la primera es classificara com a 
<<Gerent sense assalariats», i les ajudes familiars es classificaran coma <<Treballadors agrícoles 
per compte propi>>. Aquest exemple és extensible a altres ocupacions relatives a treballadors 
autonoms (paletes, lampistes, pintors, etc.). 

Exemple 2: una persona té un taller de costura per arreglar les peces de vestir que es venen en 
uns establiments comercials. El propietari del taller de costura no arregla ell mateix les peces, 
sinó que paga un preu determinat per pe<;:a arreglada a uns cosidors que són a la vegada 
autonoms. Per tant, el responsable del taller es classificara com a <<Gerent sense assalariats» i 
els cosidors es classificaran en el grup primari 7936 <<Cosidors a ma, brodadors i similars». 

15 Gerents d'empreses de comerc; sense assalariats 

151 Gerents d'empreses de comer<;: a l'engros sense assalariats 

151 O Gerents d'empreses de comer<;: a l'engros sen se assalariats 

Els gerents d'empreses de comer<;: a l'engros sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordi
nen les activitats de !'empresa de comer<;: a l'engros sense assalariats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
-Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove"ldors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 

própies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses de comen; a l'engrós sense assalanats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de comen; a l'engrós (1124) 

152 Gerents d'empreses de comen~ al detall sense assalariats 

Nota: en aquest grup primari s'inclouen tots els propietaris gerents d'empreses de comer<;: 
sense assalariats. 

1520 Gerents d'empreses de comer<;: al detall sense assalariats 
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Els gerents d'empreses de comer<;: al detall sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen 
les activitats de !'empresa de comer<;: al detall sense assalariats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
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- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'fdors, els clients i altres organitzacions. 
- Planificar i controlar la utilització deis recursos. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autonoms per exercir les tasques 

propies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses de comen; al detall sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de comen; al detall (1124) 

16 Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats 

161 Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats 

1611 Gerents d'hotels sense assalariats 

Els gerents d'hotels sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de 
!'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'1'dors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autonoms per exercir les tasques 

propies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'hotel sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses d'hoteleria (1125) 

1612 Gerents de pensions sense assalariats 

Els gerents de pensions sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de 
!'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'l'dors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autonoms per exercir les tasques 

propies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent de pensió sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses d'hoteleria (1125) 

1619 Gerents d'altres empreses d'hoteleria sense assalariats 

Els gerents d'altres empreses d'hoteleria sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen 
les activitats de !'empresa. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'l'dors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 

própies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'alberg de joventut sense assalariats 
• Gerent de motel sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de restauració (1125) 

162 Gerents d'empreses de restauració sense assalariats 

Nota: en aquest grup primari s'inclouen tots els propietaris gerents d'empreses de restauració 
sense assalariats. 

1620 Gerents d'empreses de restauració sense assalariats 

Els gerents d'empreses de restauració sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les 
activitats de !'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'l'dors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques. 

própies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent de bar sense assalariats 
• Gerent de restaurant sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de restauració (1125) 

17 Gerents d'altres empreses sense assalariats 

170 Gerents d'altres empreses sense assalariats 

1701 Gerents d'explotacions agraries, de ca<;:a, pesca i silvicultura sense assalariats 
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Nota: hi pot haver ocupacions que es trobin en el límit d'aquest grup primari 1701 i els 
subgrups principals 601, 611 i 631. Es considerara que aquestes ocupacions pertanyen al grup 
primari 1701 quan més d'un ter<;: del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques 
própies 1 exclusives de la gerencia de !'empresa. En cas contrari, es classificaran en el601, 611 
i 631 respectivament. 

Els gerents d'explotacions agraries, de ca<;:a, pesca i silvicultura sense assalariats planifiquen, 
dirigeixen i coordinen les activitats de !'empresa agraria o pesquera. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'fdors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 

própies de !'empresa. 

lnst1tut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 



- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'explotacions agraries sense assalariats 
• Gerent d'explotacions de ca<;a sense assalariats 
• Gerent d'explotacions de pesca i piscicultura sense assalariats 
• Gerent d'explotacions de silvicultura sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agricultor per compte pro pi (601) 
o Direc~or de departament de producció d'empreses agraries (1121) 
o Pescador i treballador per compte pro pi yualificat en activitats pesqueres (631) 
o Ramader per compte propi (611) 

1702 Gerents d'empreses industrials sense assalariats 

Nota: hi pot haver ocupacions que es trobin en ellímit d'aquest grup primari 1702 i el grup prin
cipal Q. Es considerara que aquestes oct:Jpacions pertanyen al grup primari 1702 quan més 
d'un ter9 del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques própies i exclusives de 
la gerencia de !'empresa. En cas contrari, es classificaran en el grup principal Q. 

Els gerents d'empreses industrials sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les 
activitats de !'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'fdors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 

própies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'indústries manufactureres sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Artesans i altres treballadors qualificats de les indústries téxtils i la confecció 
(grup principal P) 

o Director de departament de producció d'empreses industrials (1122) 

1703 Gerents d'empreses de construcció sense assalariats 

Nota: hi pot haver ocupacions que es trobin en ellímit d'aquest grup primari 1703 i el grup prin
cipal N. Es considerara que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1703 quan més 
d'un ten; del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques própies i exclusives de 
la gerencia de !'empresa. En cas contrari, es classificaran en el grup principal N. 

Els gerents d'empreses de construcció i obres públiques sense assalariats planifiquen, 
dirigeixen i coordinen les activitats de !'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove"i'dors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 

própies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses de construcció i obres públiques sense assalariats 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses de construcció i obres públiques (1123) 
o Paleta (711 O) 

1704 Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions sense assalariats 

Nota: hi pot haver ocupacions que es trobin en el límit d'aquest grup primari 1704 i el subgrup 
principal 86. Es considerara que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1704 quan 
més d'un ten:; del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques propies i exclusives 
de la gerencia de !'empresa. En cas contrari, es classificaran en el subgrup principal 86. 

Els gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions sense assalariats pla
nifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de !'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els provefdors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 

própies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses d'emmagatzematge sense assalariats 
• Gerent d'empreses de comunicacions sense assalariats 
• Gerent d'empreses de transport sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor de vehicles de transport urba (86) 
o Director de departament d'operacions d'empreses d'emmagatzematge (1126) 

1705 Gerents d'empreses intermediaries i de serveis a altres empreses sense assalariats 

Els gerents d'empreses intermediaries i de serveis a altres empreses sense assalariats planifi
quen, dirigeixen i coordinen les activitats de !'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'l'dors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 

própies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses de serveis a altres empreses sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de serveis a altres empreses (1127) 

1706 Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars sense assalariats 
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Els gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i altres serveis similars, sense 
assalariats, planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de !'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i dirigir la política de !'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove·fdors, els clients i altres organitzacions. 
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- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 
própies de l'empr8sa. 

- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses d'atencions personals sense assalariats 
• Gerent d'empreses de neteja sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses de neteja (1128) 
o Director de departament d'operacions d'empreses de serveis personals (1128) 

1709 Gerents d'altres empreses sense assalariats 

Aquest grup primari inclou els gerents d'empreses sense assalariats no classificats en el 
subgrup 170 «Gerents d'altres empreses sense assalariats>>. 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les persones que dirigeixen empreses, 
sense assalariats, d'activitats educatives, sanitaries, recreatives, culturals o esportives i que 
també en planifiquen, dirigeixen i coordinen les tasques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Planificar i dirigir la política de /'empresa. 
- Elaborar els pressupostos. 
- Negociar amb els prove'fdors, els clients i altres organitzacions. 
- Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autónoms per exercir les tasques 

própies de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gerent d'empreses d'activitats culturals sense assalariats 
• Gerent d'empreses d'activitats educatives sense assalariats 
• Gerent d'empreses d'activitats recreatives sense assalariats 
• Gerent d'empreses de serveis de sanitat sense assalariats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats recreatives (1129) 
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GRAN GRUP 2 TECNICS 1 PROFESSIONALS CIENTÍFICS 1 INTEL·LECTUALS1 

GRUP PRINCIPAL D PROFESSIONALS ASSOCIATS A TITULACIONS DE 2N 1 3R CICLE 
UNIVERSITARII SIMILARS 

20 Professionals de les ciencies físiques, químiques, matematiques i l'enginyeria, associats 
a titulacions de 2n i 3r cicle universitari 

201 Físics, químics i similars 

2011 Físics i astronoms 

Els físics i els astronoms investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i 
metodes o apliquen els coneixements científics de física i astronomia a les activitats 
industrials, la medicina, !'esfera militar i altres ambits. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dura terme recerques i perfeccionar o desenvolüpar els conceptes, teories i metodes de la física 
i l'astronomia. 

- Fer experiments, assajos i analisis en disciplines com ara la física nuclear, la mecanica, 
!'electrónica, l'astronomia, la termodinamica, !'óptica, !'acústica, l'electricitat i el magnetisme. 

- Fer experiments, assajos i analisis sobre !'estructura i propietats de la materia en estat salid i so
bre el seu comportament quan se la sotmet a diferents condicions de temperatura, pressió, fati
ga o d'algun altre tipus. 

-Avaluar els resultats de recerques i experiments i formular-ne conclusions, recorrent 
principalment a tecniques i models matematics. 

- Idear o perfeccionar les aplicacions industrials, mediques, militars i d'altres tipus deis principis i 
tecniques de la física o l'astronomia. 

- Observar, analitzar i interpretar fenómens celestos i idear metodes i tecniques aplicables a 
ambits com ara la navegació aeria i marítima o l'exploració espacial. 

- Preparar ponencies i informes científics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Astrónom 
• Físic 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Professional de les ciencies físiques de nivel! mitja (2611) 
o Tecnic en ciencies físiques i químiques (3021) 

2012 Meteorolegs 

Els meteorolegs investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i metodes 
relatius a la composició, !'estructura i la dinamica atmosferiques i preparen pronostics del 
temps a curt o a llarg termini per a la seva utilització en la navegació aeria i marítima, 
!'agricultura i altres ambits, i pera la informació del públic en general. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar els conceptes, teories i metodes sobre la 
composició, !'estructura i la dinamica de l'atmosfera. 

- Investigar la direcció i la velocitat de les masses d'aire, les pressions, les temperatures, el grau 
d'humitat i altres fenómens, com ara la formació de núvols i les precipitacions, les pertorbacions 
electriques o la radiació solar. 

- Analitzar les dades obtingudes d'estacions meteorológiques, tra<;:ar cartes i preparar pronóstics 
a curto a llarg termini pera la seva utilització en la navegació aéria i marítima, !'agricultura i altres 
branques i per a la informació del públic en general. 

- Fer experiments de dispersió de boira, pluja artificial i atres sistemes per modificar les condicions 
meteorologiques. 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborades a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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- Preparar ponencie:::; i informes científics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Climatóleg 
• Meteoróleg 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajudant de meteorologia (2612) 

2013 Químics 

Els químics investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i metodologies o 
apliquen els coneixements científics en materia de química, principalment amb la finalitat 
d'assajar, idear i perfeccionar materials, pmductes i processos industrials. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar els conceptes, les teories i els metodes 
químics. 

- Fer experiments, assajos i analisis per investigar la composició química, l'energia i les 
transformacions químiques de diferents substancies, materials i productes naturals, artificials o 
sintetics. 

- Avaluar els resultats de recerques i experiments i treure'n conclusions. 
- Idear o perfeccionar materials, productes i processos farmaceutics i industrials. 
- Elaborar procediments de control de qualitat pera fabricants o usuaris. 
- Preparar ponencies i informes científics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Químic 
• Químic alimentari 
• Químic d'agricultura 
• Químic d'indústria farmacéutica 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Bioquímic (2112) 
o Farmaceutic (2140) 
o Farmacóleg (2112) 
o Professional de les ciencies químiques de nivel! mitja (2613) 
o Tecnic en química (3021) 

2014 Geólegs i geofísics 

88 

Els geólegs i els geofísics investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i 
metodologies o apliquen els coneixements científics en materia de geologia i geofísica en 
ambits com ara l'explotació de petroli, els gasos i altres minerals i la conservació de recursos 
hídrics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar els conceptes, les teories i els métodes de 
la geologia i la geofísica. 

-Estudiar la composició i !'estructura de l'escon;a terrestre, mitjan<;;ant l'analisi de roques, 
minerals, restes fóssils i altres elements, amb la finalitat de descobrir els processos que han 
determinat l'evolució de la terra i la vida terrestre i establir la naturalesa i la cronologia de les 
formacions geológiques. 

- Interpretar els resultats de les recerques, preparar informes i diagrames geológics. 
-Aplicar els resultats de les recerques per avaluar les possibilitats de l'explotació de jaciments de 

petroli, de gas i d'altres minerals i de recursos hídrics subterranis. 
- Estudiar i mesurar les torces sísmiques, gravitatóries, electriques, térmiques i magnétiques que 

afecten la terra. 
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- Estudiar i mesurar fenomens optics i acústics de l'atmosfera. 
- Estudiar la naturalesa i l'activitat deis volcans, les glaceres i els terratremols. 
- Preparar ponencies i informes científics. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Geofísic 
• Geoleg 
• Paleontoleg 

Ocupacions afins no incioses en aquest grup primari: 

o Professional de les ciencies geologiques de nivel! mitja (2614) 
o Tecnic en ciencies geologiques (3021} 

202 Matematics, actuaris, estadístics i similars 

2021 Matematics i actuaris 

Els matematics, els actuaris i els professionals similars investiguen, perfeccionen o 
desenvolupen conceptes, teories i metodes matematics i actuarials i treballen en la seva 
aplicació practica o en l'asessorament pertinent en la medicina, !'agricultura, la indústria i el 
comen;: i altres ambits científics i tecnics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar les teories i les tecniques matematiques i 
actuarials. 

-Aplicar principis, models i tecniques matematiques en una amplia gamma de tasques en ambits i 
disciplines com ara l'enginyeria, l'agronomia i altres. 

- Analitzar logicament diversos problemes de gestió i formular models matematics sobre cada 
problema, generalment pera la seva programació i tractament informatic. . 

- Idear, planificar i organitzar regims de pensions i assegurances de vida, de malaltia, de previsió 
social i d'algun altre tipus. 

- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:primari: 

• Actuari 
• Matematic 
• Matematic de matematica aplicada 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Actuari auxiliar (3414) 
o Empleat actuaria! (4012) 
o Estadístic (2022) 

2022 Estadístics 

Els estadístics investiguen, perfeccionen o desenvolupen teories, metodes i tecniques 
estadístiques, i es dediquen a aplicar-los o a assessorar sobre aquests temes com ara 
l'economia, la medicina i altres disciplines científiques i tecniques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar les teories, metodes i tecniques 
estadístiques. 

- Idear, planificar i organitzar censos i enquestes estadístics. 
-Avaluar, ordenar, tractar, analitzar i interpretar dades estadístiques i preparar-les per a la seva 

publicació. 
- Assessorar sobre diterents metodes de recopilació de dades i de metodes i tecniques 

estadístiques o dedicar-se a la seva aplicació, i determinar la fiabilitat deis resultats. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
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- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Demógraf 
• Estadístic 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Professional de !'estadística de nivell mitja (2622) 
o Professional de suport de serveis estadístics (3414) 

203 Professionals de la informatica de nivell superior 

2031 Analistes de sistemes i similars 

Els analistes de sistemes i similars duen a terme recerques sobre els principis i metodes 
informatics; la planificació, la projecció de !'arquitectura deis ordinadors; el desenvolupament i 
el manteniment de programes i suports logics, i !'estructura i la sistematització de dades, les 
bases de dades, els algorismes, la intel·ligencia artificial i la robótica. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar conceptes i metodes d'informatica i 
treballar en la seva aplicació. 

- Analitzar les necessitats deis usuaris d'ordinadors, per determinar les configuracions deis 
ordinadors i les seves unitats periferiques, programes i suports lógics. 

- Idear, projectar i perfeccionar els programes lógics que regeixen el funcionament general deis 
ordinadors. 

- Projectar i dur a terme les xarxes de comunicació entre diferents instal·lacions informatiques. 
- Idear i desenvolupar metodes i instruments perfeccionats, fins i tot llenguatges informatics. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Analista de sistemes informatics 
• Analista de sistemes informatics de bancs de dades 
• Enginyer de sistemes informatics 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer en telecomunicacions (2053) 
o Operador d'entrada de dades a l'ordinador (4220) 
o Programador informatic (3031) 
o Programador informatic d 'aplicacions de gestió (3031) 

2039 Altres professionals de la informatica de nivell superior 

90 

Aquest grup primari compren els professionals de la informatica no classificats separadament 
en el subgrup 203 «Professionals de la informatica de nivell superior». 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari aquells que investiguen i perfeccionen 
conceptes i teories informatics. 

En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure: 

-Crear i desenvolupar aplicacions deis suports i els programes lógics i els sistemes d'operació 
d'ordinadors. 

- Mantenir actualitzades i en bon funcionament les aplicacions deis suports i els programes lógics i 
els sistemes d'operació d'ordinadors. 

- lnstal·lar grans equips informatics i establir diagnóstics sobre equips i instal·lacions 
informatiques. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic de manteniment informatic de nivel! superior 

204 Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del trimsit 

2040 Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del transit 

Els arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del transit projecten edificis residencials, 
comercials i industrials i la disposició d'arees urbanes i zones verdes i de carreteres, carrers i 
altres vies de transit. Vigilen la construcció, el manteniment i la reconstrucció d'edificis, i inves
tiguen i assessoren sobre aquestes qüestions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Projectar edificis, preparar dibuixos i planols detallats per a la seva construcció, reconstrucció i 
establir i mantenir els contactes necessaris per assegurar la viabilitat deis projectes. 

- Inspeccionar obres i empla<_;;aments, co;-~sultar amb el client i formular recomanacions sobre 
l'estil i altres aspectes de les construccions. 

- Planificar l'urbanisme i coordinar el desenvolupament de zones urbanes. 
- Planificar i projectar l'ordenació de terrenys destinats a pares, escales, aeroports, carreteres i 

zones comercials, industrials i residencials. 
- Planificar el tra<_;;at i el control de la circulació en carreteres i altres vies de transit per tal d'elevar-

ne !'eficacia i la seguretat, i assessorar sobre aquests temes. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Arquitecte d'edificacions 
• Arquitecte d'interiors d'edificis 
• Arquitecte paisatgista 
• Arquitecte urbanista 
• Enginyer planificador del transit 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Arquitecte tecnic (2640) 
o Decorador d'interiors (3541) 

205 Enginyers superiors i similars 

Nota: actualment per exercir la professió d'enginyer superior es necessita la titulació 
académica d'enginyer superior. Les denominacions de les ocupacions d'aquest subgrup no es 
corresponen ambles denominacions de les titulacions necessaries pera l'exercici d'aquestes 
ocupacions, així s'agrupen les ocupacions perles tasques que duen a terme, i no perla seva 
titulació. 

2051 Enginyers civils (construcció i obres civils) 

Els enginyers civils, en construcció i obres civils, projecten i dirigeixen la construcció, el 
funcionament i el manteniment d'estructures d'enginyeria civil (ponts, carreteras, etc.) i investi
guen i assessoren sobre aquests temes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dura terme recerques i desenvolupar o perfeccionar teories i metodes relatius a l'enginyeria civil 
i a les obres públiques. 

- Projectar estructures (ponts, embassaments, molls, carreteres, aeroports, vies ferries, canals, 
gasoductes, oleoductes), sistemes d'evacuació de residus i de defensa contra inundacions, 
edificis industrials i altres grans edificacions. 

- Determinar i especificar metodes i materials de construcció i normes de qualitat, i dirigir obres de 
construcció. 

- Establir sistemes de control per garantir el funcionament efica<;: de les construccions, la seva 
seguretat i la protecció del medi ambient. 

- Organitzar i dirigir la conservació i reparació de les estructures existents. 
- Estudiar aspectes tecnologics de determinats materials i assessorar sobre aquests aspectes. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
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- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer en construcció d'aeroports 
• Enginyer en construcció d'edificis 
• Enginyer en construcció de carreteres i autopistes 
• Enginyer en construcció de ponts 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer planificador Liei transit (2040) 
o Enginyer técnic en construccions civils (2651) 
o Técnic en enginyeria civil (3022) 

2052 Enginyers en electricitat 

Els enginyers en electricitat projecten i dirigeixen la construcció, el funcionament, el 
manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips electrics, i investiguen i assessoren 
sobre aquests temes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Projectar sistemes de producció, transmissió i distribució d'energia eléctrica. 
- Projectar sistemes eléctrics per a motors, tracció eléctrica i altres equips eléctrics o aparells 

electrodoméstics. 
- Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament efica<;: i la seguretat de 

sistemes de producció i distribució, motors i equips eléctrics. 
- Localitzar i corregir deficiéncies. 
- Organitzar i dirigir el manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips eléctrics. 
- Estudiar aspectes tecnológics de determinats materials, productes o processos i assessorar so-

bre aquests temes. 
- Preparar ponéncies i informes de caracter académic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer en electricitat pera equips electromecanics 
• Enginyer en electricitat pera il·luminació 
• Enginyer en electricitat pera producció d'energia 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer técnic en electricitat (2652) 
o Técnic en electricitat (3023) 

2053 Enginyers en electrónica i telecomunicacions 
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Els enginyers en electrónica i telecomunicacions projecten i dirigeixen la construcció, el 
funcionament, el manteniment i la reparació de sistemes i equips electrónics, i investiguen so
bre aquests temes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Projectar dispositius, sistemes, motors i equips electrónics, per exemple, equips de 
telecomunicacions. 

- Especificar métodes de producció o instal·lació, materials i normes de qualitat, i dirigir els treballs 
de producció o instal·lació de sistemes i equips electrónics o telecomunicacions. 

- Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament efica<;: i la seguretat de 
sistemes, motors i equips electrónics. 

- Localitzar i corregir deficiéncies. 
- Organitzar i dirigir el manteniment i reparació de sistemes, motors i equips electrónics. 
- Estudiar aspectes tecnológics de determir1ats materinls, productes o processos. 
- Preparar ponéncies i informes de caracter académic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer en electrónica 
• Enginyer en telecomunicacions 

Ocupac1uns afins :~o incloses en aquest grL:¡J primari: 

o Enginyer tecnic en electrónica i telecomunicacions (2653) 
o Tecnic en electrónica i telecomunicacions (3024) 

2054 Enginyers mecanics 

Els enginyers mecanics projecten i dirigeixen la producció, el funcionament, el manteniment i la 
reparació de maquines i de maquinaria i instal·lacions, d'equips i de sistemes de producció in
dustrial, i investiguen sobre aquests temes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Projectar maquines de vapor, motors de combustió interna i altres maquines i motors no 
electrics, utilizats per propulsar locomotores de ferrocarrils, vehicles de transport per carretera i 
avions o per ter funcionar instal·lacions industrials o d'un altre genere. 

- Projectar sistemes de propulsió per a vaixells. 
- Projc:::l:1.r cascos i superestructures de vaixells i altres naus. 
- Projectar fuselta[q'3s, trens d'aterratge i ¿¡i[res equips fJ8í a avions. 
- Projectar carrosse1;es, sistemes de suspensió, frens i altres elements de vehicles automóbils. 
- Projectar sistemes i equips de calefacció, ventilació i refrigeració. 
- Projectar instal·lacions i equips mecanics per a la producció, control i utilització d'energia nu-

clear. 
- Especificar i verificar metodes de producció o instal·lació i el funcionament de maquinaria agríco

la i d'altres maquines, mecanismes, eines, motors, instal·lacions o equips industrials. 
- Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament efica9 i la seguretat de 

motors, eines i equips industrials. 
- Localitzar i corregir deficiencies. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer rnecanic 
• Eng:ny(-.r mec8nic en energia nuclear 
• Enginyer mecanic: rJe motors marins 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic mecanic (2654) 
o Oficial maquinista de vaixell (3051) 

2055 Enginyers químics 

Els enginyers químics projecten i dirigeixen processos químics i tecnics aplicables a la 
producció de diverses substancies i productes (petroli brut, hidrocarburs, aliments i begudes, 
medicaments i materials sintetics), i investiguen sobre aquests temes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques, projectar i desenvolupar procediments químics a escala comercial per 
refinar DE:~~"l.lli brut i altres líquids o gasas i fabricar substancies i productes, com ara derivats del 
petroli, 8X¡.>!osi~Js, productes alimentaris. r;egudes, medicaments o materials sintetics. 

- Determinar els r'->~'Jic:its que han de tenir les fabriques de productes químics i elaborar les 
especificacions pertinents. 

-Especificar metodes de producció, materials i normes de qualitat, i garantir que estiguin d'acord 
amb les normes establertes. 

- Localitzar i corregir deficiencies. 
- Organitzar i dirigir el manteniment i la reparació d'equips. 
- Estudiar aspectes tecnológics de determinats materials, productes o processos. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
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- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer químic 
• Enginyer químic en petroli i gas natural 
• Enginyer químic per a fabricació 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic químic (2655) 
o Tecnic en química industrial (3026) 

2056 Enginyers de mines 

Els enginyers de mines projecten i dirigeixen els treballs de prospeccions mineres i plantegen, 
organitzen i dirigeixen l'explotació minera i la preparació de minerals pera la seva distribució i 
tractament, i investiguen sobre aquests temes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dura terme recerques i projectar, desenvolupar o perfeccionar metodes per resoldre problemes 
tecnics de l'enginyeria de mines o l'extracció de petroli, gas o aigua. 

-Determinar els metodes més efica<;:os de mineria i d'extracció i el tipus de maquinaria que s'ha 
d'utilitzar, i planificar la disposició i dirigir la construcció de galeries i pous. 

- Determinar els llocs de perforació i idear metodes per controlar el flux d'aigua, petroli o gas deis 
pous. 

-Planificar i dirigir l'emmagatzematge, el tractament inicial i el transport d'aigua, petroli o gas. 
- Establir procediments de seguretat i serveis de primers auxilis, sobretot sota terra. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer de mines 
• Enginyer de mines de carbó 
• Enginyer de mines de metalls 
• Enginyer de mines de petroli i gas natural 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic de mines i metal·lúrgia (2656) 
o Tecnic en metal·lúrgia i mines (3027) 

2057 Enginyers en metal·lúrgia i similars 

94 

Els enginyers en metal·lúrgia projecten i supervisen tecniques aplicables pera la producció de 
metalls a partir deis seus minerals o per crear nous aliatges i materials ceramics, i investiguen 
sobre aquests temes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Dura terme recerques, desenvolupar metodes pera l'extracció de metalls, deis seus minerals i 
assessorar sobre la seva aplicació. 

- Estudiar les propietats de metalls i aliatges, crear nous aliatges, supervisar aspectes tecnics de la 
fabricació i tractament de metalls i aliatges, productes o processos. 

-- Estudiar la tecnologia de determinats materials, productes o processos. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer en minerometal·lúrgia 
• Enginyer en siderúrgia 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 
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o Enginyer técnic en metal·lúrgia (2656) 
o Técnic en metal·lúrgia i mines (3027) 

2058 Cartografs i agrimensors 

Els cartografs i e/s agrimensors apliquen tecniques i metodes sobre prob/emes de l'enginyeria 
geografica i geodésica per determinar els contorns i límits naturals de terres, mars i subsols o 
d'obres constru"ides per l'home, i preparen o revisen representacions gratiques, digitals i 
pictoriques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fer alc;aments topografics de superfícies de terra i mesurar-les i descriure-les amb finalitats 
diverses, com ara el trac;at de mapes, o la fixació de límits de propietats. 

- Fer alc;aments topografics de mines i delinear els contorns del subsol, mitjanc;ant la delimitació 
de l'emplac;ament exacte de diversos·punts característics i l'elaboració de planols i mapes. 

- Fer alc;aments topogratics del fons del mar, de llacs i del /lit de rius, i delinear contorns 
submarins. 

- Planificar i fer reconeixements topografics mitjanc;ant fotografies aéries. 
- Estudiar els aspectes técnics, estétics i economics de la producció de mapes, i assessorar sobre 

aquests temes. 
- Preparar ponencies i informes de caracter académic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agrimensor 
• Cartograf 
• Enginyer geograf 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Delineant i dissenyador técnic (301 O) 
o Enginyer técnic topograf (2657) 
o Geoleg i geofísic (2014) 

2059 Altres enginyers superiors /levat deis agronoms 

Nota: les persones que tenen la titulació d'enginyer agronom es classifiquen d'acord amb les 
tasques que duen a terme. Atesa la seva amplia formació academica, estan capacitats per dur 
a terme tasques en diferents camps, així si treballen com a especialistes en agronomia i 
zootecnia es classifiquen en el grup primari 2113, i si realitzen projectes d'enginyeria en sentit 
estricte (construccions rura/s, de maquinaria agrícola) es classifiquen en e/s grups primaris 
2051 i 2054 respectivament. 

Aquest grup primari inclou e/s enginyers superiors i afins no classificats separadament en el 
subgrup 205 «Enginyers superiors i similars». 

En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure: 

- Consultar amb la direcció i assessorar sobre métodes i técniques de planificació i producció. 
-Formular recomanacions sobre aspectes de l'organització del treba/1, relatius a temps, 

moviments i seqüéncia d'operacions. 
- Assessorar sobre la disposició més eficient de les instal·lacions. 
- Identificar riscos i implantar procediments i dispositius de seguretat. 
- Estudiar la tecnologia de processos de fabricació especials, com ara els relatius al vidre, 

matéries téxtils, productes de cuir i de fusta. 
- Preparar ponéncies i informes de caracter académic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer d'estudi de temps i moviments 
• Enginyer d'organització industrial 
• Enginyer de producció 
• Enginyer en logística 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Altres enginyers tecnics (llevat de les especialitats agrícoles i forestals) (2659) 
o Enginyer agrónom (2113) 

21 Professionals de les ciencies naturals i la sanitat, associats a titulacions de 2n i 3r cicle 
universitari 

211 Professionals de les ciencies naturals 

2111 Biólegs, botanics, zoólegs i similars 

Els biólegs, els botanics, els zoólegs i similars investiguen, perfeccionen o desenvolupen 
conceptes, teories i metodes, i apliquen els coneixements científics en materia de biologia, 
botanica, zoologia, microbiologia, bacteriologia, citologia, genética i ecologia especialment a 
camps com ara la medicina, !'agricultura i la ramaderia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar conceptes, teories i metodes en els seus 
ambits respectius d'especialització. 

- Estudiar i efectuar experiments sobre !'estructura, el desenvolupament i les característiques deis 
microbis, com ara els bacteris i els virus. 

-Estudiar i fer els experiments sobre els factors que condicionen !'origen, el desenvolupament i la 
transmissió de característiques hereditaries en els éssers humans, els animals o les plantes. 

- Estudiar totes les formes de vida vegetal i animal i idear aplicacions practiques deis 
coneixements en camps com ara !'agricultura, la ramaderia i la medicina. 

- Estudiar les relacions entre la vida animal i vegetal i els factors ambientals. 
- Desenvolupar aplicacions industrials, mediques i d'altres tipus deis coneixements de la seva 

especialitat. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Bacterioleg 
• Bioleg 
• Botanic 
• Ecologista botanic 
• Microbioleg 
• Zooleg 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Professional de ciencies biologiques de nivel! mitja (2711) 
o Tecnic en biologia (3111) 

2112 Patólegs, farmacólegs i similars 
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Els patólegs, els farmacólegs i similars investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, 
teories i metodes i es dediquen a aplicar els coneixements científics d'anatomia, bioquímica, 
biofísica, fisiologia, patologia o farmacologia en camps com ara la medicina, !'agricultura, la 
ramaderia o la producció industrial. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar conceptes, teories i metodes en els seus 
ambits respectius d'especialització. 

- Efectuar recerques i experiments sobre la forma, estructura, composició i processos químics 
d'éssers organics. 

-Efectuar recerques i experiments sobre els processos i les funcions vitals d'organs, teixits, 
glandules, cel·lules i sistemes deis éssers organics. 

- Efectuar recerques i experiments sobre la naturalesa, les causes i el desenvolupament de 
malalties i trastorns en l'home, els animals i les plantes. 

- Efectuar recerques i experiments sobre els efectes de drogues i altres susbtancies en els teixits, 
els organs i els processos fisiologics de l'home i deis animals, i produir noves drogues o millorar 
les existents. 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 



-Idear aplicacions industrials, mediques i d'altres tipus deis coneixements de la seva especialitat. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Anatomista 
• Biofísic 
• Bioquímic 
• Farmacoleg 
• Fisióleg 
• Patoleg 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Farmaceutic (2140) 

2113 Agronoms i similars 

Nota: les persones que tenen la titulació d'enginyer agronom es classifiquen d'acord amb les 
tasques que duen a terme. Atesa la seva amplia formació académica, estan capacitats per dur 
a terme tasques en diferents camps, així si treballen com a especialistes en agronomia i 
zootecnia es classifiquen en el grup primari 2113, i si elaboren projectes d'enginyeria en sentit 
estricte (construccions rurals, de maquinaria agrícola) es classifiquen en els grups primaris 
2051 i 2054 respectivament 

Els agronoms i similars investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i 
metodes i apliquen els seus coneixements científics a camps com ara !'agricultura, la silvicultu
ra i la cria d'animals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Investigar sobre conreus agrícoles i pastures i idear nous metodes. 
-Investigar sobre tecniques de ramaderia, reproducció i cria d'animals. 
- Investigar sobre la reproducció i el conreu d'arbres, i preparar i dirigir treballs de repoblació, 

conservació i explotació d'arees forestals. 
- Investigar sobre les característiques, les possibilitats d'ús i la productivitat deis sois, i aplicar els 

resultats al perfeccionament de les practiques i tasques agrícoles, hortícoles i silvícoles 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agronom 
• Agronom horticultor 
• Agronom silvicultor 
• Edafoleg 
• Enginyer de muntanyes (indústria forestal) 
• Enginyer en agronomia fitotecnica 
• Enginyer en agronomia zootécnica 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic agrícola (2712) 
o Tecnic agronom i forestal (3112) 

212 Metges i odontolegs 

2121 Metges 

Els metges apliquen els coneixements medies a la prevenció o la cura de malalties i investi
guen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i metodes relacionats ambla medicina. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Realitzar examens medies i formular diagnostics. 
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- Prescriure i administrar tractaments pera les malalties, els trastorns o les lesions diagnosticats. 
- Administrar tractament medie o quirúrgic especialitzat per als tipus particulars de malalties, tras-

tornos o lesions. 
- Donar assessorament sobre metodes i tractaments de medicina preventiva i aplicar-los. 
- Dura terme recerques sobre trastorns i malalties de l'home i sobre metodes de prevenció o 

guariment. 
-Participar en l'elaboració i l'aplicació de lleis i reglaments de salut pública per salvaguardar i 

vetllar per la salut de la col·lectivitat. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cirurgia 
• Metge 
• Metge d'endocrinologia i nutrició 
• Metge homeópata 
• Metge naturista 
• Metge oftalmóleg 
• Metge psiquiatre 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o lnfermer (2720) 

2122 Odontolegs 

Els odontólegs apliquen els coneixements medies en materia d'odontologia i investiguen, per
feccionen o desenvolupen conceptes, teories i metodes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Formular diagnóstics, assessorar sobre el tractament dental necessari i administrar aquest. 
tractament. · 

-Administrar tractament quirúrgic, medie o d'altres tipus per combatre malalties i afeccions 
bucodentals. 

-Participar en l'acció pública amb vista a mantenir i millorar les normes d'higiene bucodental. 
- Dur a terme recerques sobre afeccions i malalties bucodentals i connexes, i sobre els metodes 

preventius i curatius pertinents. 
- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cirurgia bucodental 
• Dentista pedodontóleg 
• Metge odontóleg 
• Odontóleg 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajudant d'odontologia (3124) 
o Mecanic reparador de prótesis dentals (7711) 

213 Veterinaris 

2130 Veterinaris 
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Els veterinaris apliquen els coneixements de la medicina veterinaria i investiguen, perfeccionen 
o desenvolupen conceptes, teories i metodes, relacionats amb aquesta. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Realitzar examens i diagnosticar malalties o lesions d'animals. 
- Administrar tractament veterinari quirúrgic o medie. 
- Examinar bestiar lleter i d'altres tipus i vacunar els animals contra malalties. 

lnstitut d"Estadistica de Catalunya-CC0/94 



- Dura terme recerques i concebre, perfeccionar o desenvolupar conceptes, teories i métodes en 
medicina veterinaria. 

- Assessorar sobre la cura i la cria, la reproducción i l'encreuament d'animals. 
- Inspeccionar la qualitat, la puresa i la seguretat deis aliments totalment o parcialment d'origen 

animal destinats ?ti consum humá. 
-Donar assisténcia durant la vigilancia epidemiológica, radiológica i d'altres tipus de la salut deis 

animals. 
- Preparar ponéncies i informes de caracter académic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Veterinari 
• Veterinari de la sanitat pública 

214 Farmaceutics 

2140 Farmaceutics 

Els farmaceutics apliquen teories conceptes farmacológics per preparar vendre 
medicaments i farmacs. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Preparar o dirigir la preparació de medicaments d'acord amb les prescripcions de metges, 
dentistes o veterinaris o fórmules establertes. 

-Controlar receptes per assegurar-se que no s'ultrapassen les dosis recomanades i que el 
pacient o qui administra els medicaments compren les instruccions, i assessorar sobre possibles 
contraindicacions o incompatibilitats. 

-Expedir medicaments i farmacs en hospitals o clíniques, o vendre'ls en farmacies. 
- Portar registres de les substancies subministrades, especialment de narcótics, verins i drogues 

que creen dependencia. 
- Analitzar drogues i medicaments per identificar-los i determinar-ne la puresa i la concentració. 
-Participar en l'elaboració de mesures i reglaments de control. · 
- Preparar ponéncies i informes de caracter académic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Farmacéutic 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajudant farmacéutic (3125) 
o Químic d'indústria farmacéutica (2013) 

219 Altres professionals de la sanitat de nivell superior 

2190 Altres professionals de la sanitat de nivell superior 

Aquest grup primari inclou els metges i professionals afins associats a una titulació superior de 
2n o 3r cicle universitari, no classificats separadament en el subgrup 219 «Aitres professionals 
de la sanitat de nivell superior>>. 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Fisioterapeuta (3130) 
o lnfermer (2720) 
o Logopeda (3135) 
o ty1etge homeópata (2121) 
o Optic i optometrista (3132) 
o Podóleg (31 36) 
o Terapeuta ocupacional (3134) 
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22 Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari 

221 Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior 

221 O Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior 

Els professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior ensenyen les seves 
assignatures en tots o alguns deis nivells subsegüents a l'ensenyament postsecundari; investi
guen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i metodes relatius a les assignatures 
ensenyades i preparen articles, comunicacions i !libres de caracter academic o científic. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Donar !li<;:ons sobre les materies de la seva competencia. 
- Projectar i modificar plans d'estudi i prep::Jrar els cursos d'acord amb els requisits. 
- Pronunciar conferencies i dirigir estudis personals, seminaris i treballs practics o de laboratori. 
- Administrar, avaluar i qualificar examens i proves. 
- Dirigir els treballs de recerca d'estudiants de postgrau i altres membres del departament o la 

facultat corresponent. 
- Investigar i desenvolupar conceptes, teories i metodes per a l'aplicació a la indústria i a altres 

camps. 
- Escriure !libres, comunicacions o articles de caracter academic o científic. 
- Assistir a conferencies i seminaris. 
- Ajudar a dur a terme activitats extraoficials, com ara cercles o associacions de debat. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professor d'ensenyament superior 
• Professor d'universitat 
• Professor de belles arts d'ensenyament superior 

Ocupacions afins nu incloses en aquest grup primari: 

o Dega d'universitat (1129) 
o Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats educatives (1129) 
o Professor de classes particulars d'ensenyament superior (2239) 
o Rector d'universitat (111 O) 

222 Professors d'ensenyament secundari 

2220 Professors d'ensenyament secundari 

100 

Nota: no s'inclou el professorat tecnic que fa classes practiques de la formació professional, 
arts plastiques i disseny. 

Els professors d'ensenyament secundari ensenyen una o més assignatures amb finalitats 
educatives i de formació tecnica o professional, en els nivells compresos entre l'acabament de 
l'ensenyament primari i el comengament deis estudis en universitats o en altres establiments 
d'ensenyament superior. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Idear o modificar plans d'éstudi i preparar cursos educatius d'acord amb els requisits. 
- Donar lli<;:ons sobre les seves assignatures i supervisar el treball i la disciplina deis alumnes. 
- Preparar, assignar i corregir exercicis i treballs practics. 
- Examinar mitjan<;:ant proves i examens amb l'objectiu d'avaluar els progressos deis alumnes, i 

donar les qualificacions corresponents. 
- Preparar informes sobre la tasca deis alumnes i consultar altres professores i els pares. 
-Participar en reunions sobre les polítiques de l'establiment en materia d'educació i 

d'organització. 
- Organitzar activitats extraoficials, com ara cercles o associacions de debat o clubs de lleure, o 

prestar-los assistencia. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professor d 'art d 'ensenyament secundari 
• Professor de batxillerat d'ensenyament secundari 
• Professor de formació professional (materies no tecniques) d'ensenyament secundari 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de depart2ment d'operacions d'empreses d'activitats educatives (1129) 
o Inspector d'ensenyament (2232) 
o Mestre de taller d 'arts plastiques i disseny (2831) 
o Professor tecnic de formació professional (2839) 

223 Altres professionals de l'ensenyament 

2231 Especialistes en metodes didactics i pedagogics 

Els especialistes en metodes didactics i pedagogics investiguen i desenvolupen metodes 
educatius i material didactic o assessoren sobre aquests temes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Investigar les tendencies i les innovacions en materia de plans d'estudis, metodes pedagógics i 
altres practiques educatives i assessorar sobre possibles modificacions i millares. 

- Asso3sorar sobre el contingut substantiu deis cursos i els metodes d'examen i avaluació 
pertinents. 

-Investigar metode~ d'ensenyament audiovisual i altres metodes didactics auxiliars, assessorar 
sobre aquests temes i planificar-ne i organitzar-ne l'ús en diversos establiments d'ensenyament. 

- Preparar conferencies i informes sobre la seva especialitat. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Assessor de metodes d'ensenyament 
• Professional especialista en material didactic 
• Professional especialista en programes d'estudi 

2232 lnspectors d'ensenyament 

Els inspectors d'ensenyament revisen i examinen el treball del personal docent, i els resultats 
obtinguts en l'aplicació d'un determinat pla d'estudis o d'un programa d'ensenyament, i 
suggereixen els canvis i les millores necessaris. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Procedir a la inspecció periódica d'establiments d'ensenyament i mantenir consultes amb la 
direcció i els docents sobre el pla d'estudis, el material didactic i altres qüestions. 

-Visitar les aules per observar com s'apliquen diferents metodes pedagógics i avaluar l'exercici 
deis mestres i professors i els resultats escolars que hagin assolit els alumnes. 

-Preparar i elevar informes i recomanacions a les autoritats educatives sobre possibles 
modificacions i perfeccionaments deis plans d'estudis, el material didactic, els metodes 
d'ensenyament i altres qüestions. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Inspector d'ensenyament 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats educatives (1129) 

2239 Altres professionals de l'ensenyament 

Aquest grup primari inclou altres professionals de l'ensenyament superior associats a les 
titulacions de 2n i 3r cicle universitari no classificats separadament en el subgrup 223 «Aitres 
professionals de l'ensenyament». 
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En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure: 

- Fer classes particulars d'assignatures i materies que formen part de l'ensenyament reglat 
referent a les categories superior o secundaria. 

-Orientar els alumnes en l'elecció d'estudis a seguir. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemple d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professor de classes particulars d'ensenyament secundari 
• Professor de classes particulars d'ensenyament superior 
• Professor de classes particulars d'idiomes 
• Professor de classes particulars de música classica i dansa 
• Professor preparador d'oposicions deis grups A, 8 i C 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Professor d'aerobic i similars (3545) 
o Professor d'ensenyament d'adults (2820) 
o Professor d'ensenyament primari (2811) 
o Professor de balls de saló (3543) 
o Professor de classes particulars d'informatica (ensenyament no reglat) (2839) 
o Professor de classes particulars d'oficis (perruqueria) (2839) 
o Professor preparador d'oposicions deis grups Di E (2811) 

23 Professionals del dret 

231 Advocats i fiscals 

2311 Advocats 

Els advocats ofereixen assessorament professional als seus clients sobre múltiples qüestions 
de dret, donen instruccions a altres advocats perque representin els seus clients davant els 
tribunals o intervenen en representació d'aquests, en els tribunals de justícia: · 

Entre los seves tasques s'inclou: 

- Oferir assessorament en qüestions de dret als clients, entre els quals pot figurar I'Estat, 
emprendre accions legals en representació seva. 

- Assistir els seus clients en la negociació d'acords o arranjaments en cas de litigi o conflicte. 
- Examinar les circumstancies que concorren en conflictes o delictes denunciats per tal de deter-

minar els fets i definir les conseqüencies jurídiques. 
- Al·legar i preparar les al·legacions del querellant o de l'acusat i sotmetre-les als tribunals que 

pertoquin. 
- Representar clients en primera instancia o donar instruccions a altres advocats perque al·leguin 

en nom seu davant els tribunals superiors. 
- Acceptar causes i al·legar davant els tribunals superiors. 
- Redactar documents jurídics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Advocat 
• Advocat de dret civil 
• Advocat de dret internacional 
• Advocat de 1' Estat 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Passant d'advocat (3412) 

2312 Fiscals 
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Els fiscals promouen l'acció de la justícia en defensa deis interessos públics tutelats per la llei i 
procuren davant els jutges i els tribunals el manteniment de l'ordre jurídic i la satisfacció de 
l'interes social. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Vetllar per l'observació de les disposicions que regula I'Administració de justícia. 
- Intervenir en els conflictes jurisdiccionals i en les qüestions de competencies. 
- Promoure i exercir l'acció pública en les causes criminals per determinar els fets que tenen 

caracter de delicte o falta, i el castig deis que realment ho siguin. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Fiscal 

232 Jutges i magistrats 

2320 Jutges i magistrats 

Els jutges coneixen i jutgen causes en els tribunals de justícia, donen instruccions als jurats en 
els judicis per jurats, interpreten la llei, aclareixen qüestions de dret i pronuncien sentencies o 
dictamens. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Admetre o denegar, escoltar i apreciar els arguments que s'addueixen i les proves que 
s'aporten. 

- Estatuir qüestions de procediment. 
-Determinar els drets i obligacions de les parts interessades i, en els casos sotmesos a judici per 

jurats, informar els seus membres sobre determinades regles o qüestions de dret. 
- Pronunciar sentencies o dictamens. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Jutge 
• Jutge d'instrucció 
• Magistrat d'audiencia provincial 
• President de tribunal de justícia 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Membre del Consell General del Poder Judicial (1 013) 

239 Altres professionals del dret 

2391 Notaris 

Els notaris donen fe a petició deis interessats deis fets la certesa deis quals els consta i de les 
declaracions de voluntat en els contractes, els testaments i altres actes jurídics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Donar fe deis fets la certesa deis quals els consta, a petició deis interessats. 
- Donar fe deis contractes, testaments i altres actes jurídics. 
- Tenen la missió d'oferir el seu assessorament a qui els el reclami, coma professional del dret. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Notari 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat de notaria (4012) 
o Oficial de notaria (.3412) 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 103 



2392 Registradors 

Els registradors fan inscripcions o anotacions deis actes i contractes relatius a la propietat i a 
altres drets reals sobre béns immobles. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Tenir al seu carrec un registre de la propietat mercantil. 
- Practicar inscripcions o anotacions deis actes i deis contracte sobre béns immobles. 
- Determinar la legalitat de la signatura de documents públics notarials. 
- Ensenyar els llibres del registre a tates aquelles persones que tenen interés a consultar-los i ex-

pedir certificacions del seu contingut. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Registrador de la propietat 

2393 Procuradors 

Els procuradors ostenten la representació de la part que els va atorgar el poder per a la 
compareixenga en el judici davant els tribunals de justícia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Facilitar a l'advocat del client dades, antecedents, documents i instruccions respecte al sumari. 
- Presentar els escrits del seu client. 
- Tenir el client al corrent del curs de les actuacions. 
-Pagar les despeses judicials i donar-ne compte al client. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Procurador de justícia 

2399 Altres professionals del dret 
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Aquest grup primari inclou els professionals del dret no classificats separadament en el 
subgrup 239 «Aitres professionals del dret». 

Per exemple, seria convenient classificar en aquest grup primari els professionals del dret les 
funcions deis quals exclouen la representació de parts o del ministeri públic davant els 
tribunals de justícia o les comeses de jutge o president d'aquests tribunals. 

En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure: 

- Redactar documents jurídics (incloent-hi testaments, contractes i escriptures) 
- Donar compte de l'estat de les actuacions i deis escrits de les parts perles quals es formulen les 

seves pretensions. 
- Custodiar els processos i altres documents. 
- Regular les costes i estendre els testimonis i certificats. 

Promoure, realitzar i sol·licitar tata classe de tramits que no requereixin tecniques reservades a 
1 'advocacia. 

- Realitzar les tasques d'una gestoria administrativa. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gestor administratiu titulat 
• Lletrat i assessor jurídic de les administracions públiques 
• Lletrat i assessor jurídic del sector privat 
• Secretari de jutjat 
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24 Professionals de l'organització d'empreses i professionals de les ciimcies socials i 
humanes, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari 

241 Professionals de l'organització i l'administració d'empreses 

2411 Professionals de la comptabilitat 

Els professionals de la comptabilitat organitzen i dirigeixen els serveis de control pressupostari 
i de comptabilitat, i assessoren en materia comptable i presten serveis de comptabilitat o de 
verificació de comptes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i implantar polítiques i sistemes pressupostaris, de control i de comptes i similars, i 
assessorar sobre aquests temes. 

- Preparar i certificar estats financers pclr presentar-los a la direcció, els accionistes i els 
organismes públics o d'altres tipus. 

- Preparar declaracions tributaries, assessorar sobre problemes fiscals i presentar al·legacions o 
reclamacions davant el fisc. 

-Avaluar pressupostos i previsions d'utilitats o informar sobre aquests temes. 
-· Dur a terme investigaciones financeres en casos de frau, insolvencia i fallida presumptes o de 

caracter semblant. 
- Verificar comptes i portar registres comptables. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Auditor de comptes 
• Censor jurat de comptes 
• Comptable en comptabilitat de costos 
• Interventor de comptes 
• Tecnic en comptabilitat de nivel! superior 

Ocupacions afins no 1ncloses en aquest grup primari: 

o Actuari (2021) 
o Economista (2420) 
o Empleat de comptabilitat (4011) 
o Tecnic en comptabilitat de nivel! mitja (2911) 
o Tenidor de !libres (3413) 

2412 Professionals deis recursos humans 

Els professionals deis recursos humans ofereixen serveis professionals en relació amb diver
sos aspectes de la política i administració de personal com ara la contractació i l'orientació 
professional. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Exercir funcions de política o administrar:ió de personal en ambits com ara la contractació, la 
col·locació, la formació, l'ascens i la indemnització de treballadors i relacions de treball, i 
assessorar sobre aquests temes. 

- Estudiar les oportunitats de treball, possibilitats de carrera professional i necessitats d'educació, 
instrucció o formació complementaria que es plantegin, i assessorar les persones interessades. 

- Estudiar, assessorar i ajudar a resoldre problemes de personal. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Consultor de recursos humans de nivel! superior 
• Tecnic en recursos humans de nivel! superior 
• Tecnic en selecció de personal de nivel! superior 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Graduat social, professional del dret (2912) 
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2413 Professionals de la publicitat i les relacions públiques 

Els professionals de la publicitat i de les relacions públiques planegen, dirigeixen i coordinen 
les campanyes de publicitat i són els responsables de les relacions públiques de !'empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Parlar amb el client o amb el director de !'agencia per determinar el tema general i els objetius de 
la campanya publicitaria. 

- Coordinar el treball amb els diferents departaments per sotmetre'ls a crítica i dur a terme el 
treball de la formo més coordinada possible. 

- Estudiar i portar a terme el programa de relacions públiques amb la finalitat de millorar la 
informació i la comprensió del públic, sobre !'empresa o establiment del qual es tracti. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic de publicitat de nivel! superior 
• Tecnic de relacions públiques de nivel! superior 

2419 Altres professionals de l'organització i l'administració d'empreses 

Aquest grup primari inclou els tecnics de l'organització i l'administració d'empreses i afins no 
classificats separadament en el subgrup 241 ••Professionals de l'organització i l'administració 
d'empreses.» 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari els tecnics superiors que estudien, apliquen 
o ofereixen assessorament respecte a diversos metodes i tecniques de gestió d'empreses en 
ambits relatius a la comercialització, l'aplicació de normes sobre patents i marques, la 
consultoria sobre l'establiment i el funcionament d'un negoci, i les formes d'aplicar els principis 
de l'economia domestica. 

En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure: 

- Investigar, determinar i oferir assessorament respecte del nivel! de vendes pera certs productes 
o serveis i els possibles mercats i les tendencies futures. 

- Assessorar sobre marques i patents, ajudar a preparar-ne sol·licituds o a examinar les sol·licituds 
presentades peral seu registre i preparar informes en que s'exposin les raons per les quals 
s'hauria de concedir o denegar una marca o patent. 

- Estudiar aspectes financers i legals, d'organització, de comercialització i d'altres tipus relacionats 
ambla creació i la marxa d'un negoci, i assessorar sobre aquests temes. 

- Estudiar i interpretar els principis de l'economia domestica i de la gestió i oferir l'assessorament 
pertinent. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de patents i marques 
• Conseller i agent d'economia domestica 
• Tecnic en investigació de mercats de nivel! superior 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció (112) 

242 Economistes 

2420 Economistes 
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Els economistes duen a terme estudis i recerques amb l'objectiu de desenvolupar o perfeccio
nar conceptes, teories i metodes relatius al comportament deis mercats nacionals i 
internacionals de iJéns, serveis i treball, assessoren sobre aquests aspectes i apliquen els 
coneixements obtinguts per formular polítiques economiques i preveure solucions per a 
problemes economics presents o futurs. 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 



Entre les seves tasques s'inclou: 

- Estudiar diverses materies i qüestions económiques, entre les quals figuren les tendencies del 
comen;; nacional i internacional, les polítiques monetaries, fiscals i de preus, l'ocupació, els 
ingressos, la productivitat i el consum, i assessorar o actuar sobre aixó. 

-Aplegar, analitzar i interpretar informació económica mitjanc;;ant l'aplicació de teories 
económiques i diverses tecniques estadístiques o d'altres tipus. 

- Assessorar sobre la política económica i les mesures que caldria adoptar com a resultat de les 
analisis de factors i tendencies económics comprovats o previsibles. 

- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Econometrista 
• Economista 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Tecnic en comptabilitat de nivell superior (2411) 

243 Sociolegs, historiadors, filosofs, filolegs, psicolegs i similars 

2431 Sociolegs, antropolegs i similars 

Els sociolegs, els antropolegs i similars investiguen i descriuen les estructures socials, els 
orígens i l'evolució de la humanitat i la interdependencia entre les condicions ambientals i les 
activitats humanes, i difonen els coneixements que obtenen perque serveixen de base pera la 
formulació de polítiques socials o economiques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Investigar els orígens i l'evolució de la humanitat mitjanc;;ant l'estudi de les transformacions de les. 
seves característiques i de les normes i les institucions culturals i socials. 

- Investigar l'evolució de la humanitat a partir de les restes del seu passat, com ara habitatges, 
temples, eines, atuells, monedes, armes o escultures. 

- Estudiar les característiques físiques i climatiques de zones i regions, i relacionar els resultats que 
n'obtinguin ambles activitats económiques, socials i culturals en aquestes zones i regions. 

- Assessorar sobre i·aplicació practica deis resultats que obtenen en la formulació de polítiques 
económiques i socials aplicables a diferents pobles i regions i en el desenvolupament de 
mercats. 

- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Antropóleg 
• Arqueóleg 
• Etnóleg 
• Geógraf 
• Socióleg 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Criminóleg de servei social (2939) 

2432 Filosofs, historiadors i professionals de les ciencies polítiques 

Els filosofs, els historiadors i els professionals en ciencies polítiques, segons escaigui, es dedi
quen a exposar el seu raonament en disciplines com ara l'epistemologia, la metafísica o l'etica; 
investiguen esdeveniments i activitats preterits, incloent-hi l'evolució d'institucions, moviments 
i comportaments socials, economics i polítics, i difonen els coneixements que assoleixen 
perque serveixin de base per a l'adopció de criteris i orientacions polítics, diplomatics o 
d'algun altre tipus. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Investigar les relacions, les causes, les finalitats i els principis del món físic, de les accions 
humanes, de !'experiencia i de !'existencia, i interpretar o desenvolupar teories i conceptes 
filosofics. 

-Consultar i comparar fonts primaries, per exemple registres originals o contemporanis 
d'esdeveniments preterits, i fonts secundaries com ara les restes i els objectes arqueologics o 
antropologics. 

- Extreure material pertinent, comprovar-ne l'autenticitat i reconstruir la historia d'un període, país 
o regió determinats, o d'un aspecte determinat de la historia. 

- Observar i estudiar les institucions polítiques contemporanies i aplegar informació sobre 
aquestes a partir de diverses fonts. 

- Presentar els resultats i les conclusions deis seus estudis de la manera més adequada per a la 
seva publicació o utilització. 

- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Filosof 
• Historiador 
• Investigador en ciencies polítiques 

2433 Filolegs, interprets i traductors 

Els filolegs, els interprets i els traductors, segons escaigui, tradueixen textos escrits o interpre
ten oralment converses o discursos d'un idioma a un altre i estudien l'origen, l'evolució i 
!'estructura de les llengües. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Estudiar les relacions entre llengües antigues origina!s i grups lingüístics moderns que en deriven, 
investigar l'origer, i l'evolució de paraules i formes grarnaticals i lingüístiques i presentar els 
resultats d'aquests estudis. · 

- Assessorar sobre sistemes de classificació de llengües, gramatiques, diccionaris i qualsevol altre 
material semblant, o dedicar-se a la seva elaboració. 

- Traduir d'una llengua a una altra, tot assegurant que es respecta el sentit exacte del text original 
i l'esperit i l'estil de les obres literaries. 

- Interpretar oralment d'una lengua a una altra, particularment en conferencies, reunions i trobades 
semblants, procurant transmetre el significat correcte de !'original i, tant com sigui possible, el 
seu sentit o intenció real. 

- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Filoleg 
• lnterpret 
• Lexicograf 
• Traductor 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Secretari bilingüe (3411) 

2434 Psicolegs 
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Els psicolegs investiguen i estudien els processos mentals i el comportament deis éssers 
humans, individualment o com a membres de grups o societats, i assessoren sobre aquests 
coneixements o els apliquen ambla finalitat de promoure l'adaptació i el desenvolupament tant 
individual com social, educatiu o professional de les persones. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Idear, organitzar i efectuar assajos psicologics per determinar les característiques mentals, 
físiques i d'altres tipus de les persones, per exemple pel que fa a la intel·ligencia, les facultats, les 
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aptituds i les disposicions, interpretar i avaluar els resultats i oferir assessorament sobre aquests 
temes. 

- Analitzar la influencia deis factors hereditaris, socials, professionals i d'un altre genere sobre la 
manera de pensar i el comportament de cada persona. 

- Efectuar entrevistes de caracter terapeutic o consultiu i prestar serveis de suport o orientació ul
terior. 

- Mantenir els contactes que calgui amb familiars, autoritats docents o empresaris, i recomanar la 
manera de resoldre o tractar els problemes. 

- Estudiar els factors psicológics en el diagnóstic, tractament i prevenció de malalties mentals i 
trastorns emocionals o de la personalitat, i consultar amb professionals de branques connexes. 

- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Psicóleg 

25 Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle 
universitari, i similars 

251 Escriptors i artistes creatius o interpretatius 

2511 Escriptors, periodistes i similars 

Els escriptors, els periodistes i similars escriuen obres literaries amb vista a la seva publicació 
o representació escénica, cinematogré.fica, radiofónica o televisiva, avaluen els merits de les 
obres literaries i d'altres tipus i de produccions artístiques, i redacten o revisen els textos de 
notícies i comentaris. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Concebre i escriure obres literaries amb vista a la seva publicació o representació. 
- Escriure llibrets, guions, dialegs i altres textos i preparar programes per a representacions . 

teatrals, cinematografiques, radiofóniques i televisives. 
-Avaluar els merits d'obres d'art literaries, musicals i d'altres tipus, com també de manifestacions 

artístiques, i escriure'n crítiques i comentaris. 
-Aplegar, comentar i redactar notícies i informacions d'actualitat. 
- Interrogar polítics i altres personalitats públiques en conferencies de premsa, entrevistes i en 

altres ocasions, fins i tot mitjangant l'enregistrament amb vista a la seva difusió per radio o 
televisió. 

- Redactar articles de fons i editorials i seleccionar, revisar, corregir, adaptar i donar forma definiti
va a articles i altres materials presentats per a la seva publicació en diaris i revistes. 

-Examinar manuscrits presentats per a la seva publicació en forma de llibre, fer les 
recomanacions pertinents i dura terme o supervisar els treballs d'edició de material escollit per 
ser publicat. 

-Coordinar la redacció informativa i gré.fica d'una publicació. 
-Supervisar altres treballadors. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Comentarista d'actualitats 
• Crític literari 
• Escriptor 
• Periodista 
• Redactor de premsa 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

• Locutor de radio i televisió (3542) 

2512 Escultors, pintors i similars 

Els escultors, pintors i similars creen i executen obres d'escultura, pintura, dibuix, dibuix 
animat, gravat i altres tecniques artístiques. 
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Entre !os seves tasques s'inclou: 

- Crear escultures figuratives o abstractes en tres dimensions o en relleu, modelant i combinant 
materials com ara fusta, pedra, argila o metal!. 

- Crear pintures i dibuixos representatius o abstractes fent servir llapis, pinzells, tinta, guix, oli i 
aquarel·les o mitjan~ant l'aplicació d'altres tecniques. 

- Crear dibuixos i gravats sobre metal!, fusta o altres materials. 
- Crear dibuixos per representar persones o esdeveniments, sovint en forma de caricatura. 
- Crear i dibuixar il·lustracions per a !libres, revistes, publicitat i finalitats semblants. 
- Restaurar pintures i altres objectes d'art deteriorats, bruts o descolorits. 
- Pintar miniatures. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Artista faller 
• Dibuixant caricaturista 
• Escultor 
• Gravador artístic 
• Pintor de pintura figurativa 
• Restaurador d'obres d'art 
• Retratista pintor 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Dissenyador artístic de productes industrials (3541) 
o Gravador de tatuatges (3541) 

2513 Compositors, músics i cantants 

Els compositors, músics i cantants componen, adapten, dirigeixen o interpreten composicions 
musicals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Crear i escriure composicions musicals. 
- Adaptar o arranjar partitures musicals per a determinats instruments o conjunts instrumentals o 

pera la seva execució. 
- Dirigir conjunts instrumentals o cors. 
-Tocar un o diversos instruments musicals en qualitat de solista o de membre d'una orquestra. 
- Fer recitals de cant o cantar en agrupacions corals. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cantant d 'ópera 
• Compositor 
• Director d'orquestra simfónica 
• Director de cors i orfeons 
• Instrumentista 
• Orquestrador 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cantant de sala de festes (3543) 
o Director d'orquestra de ball (3543) 
o Músic de sala de festes (3543) 

2514 Coreógrafs i ballarins 
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Els coreógrafs i els ballarins creen i interpreten danses. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Idear i crear la coreografía de danses en les quals sovint s'interpreta una historia, un tema, un 
argument o un sentiment mitjan~ant una serie de passos, moviments i gestos. 

- Dansar sol, acompanyat d'una parella o com a membre d'un cos de dansa. 
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- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ballarí de ballet 
• Coreograf 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ballarí d'espectacle (3543) 

2515 Actors i directors rle cinema, radio, televisió, teatre i similars 

Els actors i els directors de cinema, radio, televisió, teatre i similars actuen o dirigeixen 
espectacles i produccions en els mitjans en que treballen. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Aprendre's el text de monolegs o dialegs i altres elements del seu paper, ja siguin 
representacions de teatre, radio, cinema o televisió. 

- Narrar histories o llegir obres literaries en veu alta per instruir o distreure els oients. 
- Estudiar el guió per determinar les modalitats i les característiques de la interpretació, indicar als 

actors com han d'interpretar els seus papers i dirigir en tots els seus aspectes representacions 
de teatre, cinema, televisió o radio, fins i tot la selecció deis actors i les decisions finals en materia 
de posada en escena, vestuari, escenografia, efectes sonors i il·luminació. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Actor 
• Director d'escena 
• Recitador 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Pallasso (3544) 
o Productor de teatre (1129) 

252 Arxivers, bibliotecaris i professionals similars 

2521 Arxivers i conservadors de museus 

Els archivers i els conservadors de museus investiguen, estudien, recopilen, avaluen i preser
ven en condicions de seguretat obres i objectes d'interes historie, cultural, científic o artístic i 
organitzen exposicions en museus o galeries d'art. 

Entre les seves tasqLJes s'inclou: 

-Estudiar, avaluar, organitzar, col·leccionar i conservar materials valuosos i d'importancia 
histórica, com ara documents oficials i privats, fotografies, enregistraments sonors i pel·lícules. 

- Dirigir o dura terme la preparació d'índexs, bibliografies, copies en microfilm i altres referencies i 
mitjans d'accés al material aplegat, i posar-los a disposició deis usuaris. 

- Investigar l'origen, la difusió, la distribució i la utilització deis materials i objectes d'interes historie 
i cultural. 

- Organitzar, ampliar i conservar col·leccions d'interes o valor artístic, cultural, científico historie en 
museus o galeries d'art. 

- Dirigir o efectuar la classificació i catalogació de les col·leccions existents en museus i galeries 
d'art, i organitzar exposicions. 

- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exempl2s d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Arxiver 
• Conservador de galeria d'art 
• Conservador de museu 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajudant d'arxiu (2921) 
o Ajudant de museu (2921) 
o Empleat d'arxiu (41 01) 

2522 Bibliotecaris, documentalistas i similars 

Els bibliotecaris, documentalistes i similars reuneixen i conserven obres impreses o 
audiovisuals i identifiquen, busquen, recuperen o proporcionen informacions a petició deis 
usuaris. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Organitzar, ampliar i conservar sistematicament una col·lecció de llibres, revistes, informes i 
altres obres disponibles en forma impresa o en forma audiovisual. 

- Seleccionar i recomanar noves adquisicions de llibres, revistes, informes i altres obres impreses 
o audiovisuals. 

- Organitzar, classificar i catalogar el material que hi ha a les biblioteques. 
- Organitzar i administrar serveis de préstec i xarxes d'informació a disposició deis usuaris. 
- Cercar, recuperar i proporcionar documentació i referencies bibliografiques als usuaris, que 

provenen d'obres de la col·lecció conservada a la biblioteca o deis seus sistemes de recuperació 
de dades o d'enlla<; amb altres xarxes d'informació. 

- Dur a terme estudis sobre serveis de biblioteca i informació i analitzar i modificar els serveis que 
es presten en funció de les necessitats deis usuaris. 

- Preparar ponencies i informes de caracter academic o científic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Bibliotecari 
• Documentalista 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajudant de biblioteca (2922) 
o Empleat de biblioteca (41 01) 

253 Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 2n i 3r cicle 
universitari, no classificats en altres apartats 

2530 Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 2n i 3r cicle 
universitari, no classificats en altres apartats 
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En aquest grup primari s'inclouen aquellas ocupacions exclusives de les administracions 
públiques (central, autonómica i local), que necessiten una qualificació a nivell de llicenciat 
universitari per ser exercides, i que no es traben relacionadas amb cap altra part de la 
classificació. 

Exemple: un metge que treballi en un hospital públic evidentment treballa en I'Administració 
pública i necessita una qualificació a nivell de titulat superior per exercir les seves funcions, 
pero aquesta ocupació s'especifica en la propia classificació en el grup primari 2221. Per con
tra, !'inspector d'hisenda també forma part de I'Administració pública i necessita una 
qualificació de titulat superior, pero aquesta ocupació no s'especifica d'aquesta manera en 
cap altre grup primari de la classificació, per tant s'haura d'incloure en aquesta rúbrica. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Administrador civil de I'Estat 
• Comissari de policia 
• Funcionari del grupA o similars de I'Administració autonómica no classificats en altres apartats 
• Funcionari del grupA o similars de I'Administració local no classificats en altres apartats 
• Inspector de finances de I'Estat 
• Inspector de treball i Seguretat Social 
• Membre de l'escala superior de la guardia civil 
• Sotscap d'operacions ferroviaries (titulat superior) 
• Tecnic superior de correus 
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GRUP PRINCIPAL E PROFESSIONALS ASSOCIATS A TITULACIONS DE 1 R CICLE 
UNIVERSITARII SIMILARS 

Nota: hi ha ocupacions en el gran grup 3 que necessiten una titulació de 1 r cicle universitari per 
al seu exercici. No s'han inclos en aquest grup principal per tal de mantenir la compatibilitat 
amb la classificació internacional. 

26 Professionals de les ciEmcies físiques, químiques, matematiques, l'enginyeria i similars, 
associats a titulacions de 1 r cicle universitari 

261 Professionals de les ciencies físiques, químiques i similars, associats a titulacions de 1 r 
cicle universitari 

2611 Professionals de les ciencies físiques 

Els professionals de les ciencies físiques exerceixen tasques relacionadas amb les recerques 
científiques de la física i astronomia, i poden dur a terme també aplicacions practiques i 
tecniques d'aquests coneixements en diversos camps. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar, en col·laboració amb el físic, experiments, proves i anaJisis en el camp de la mecanica, 
la termologia, !'óptica, l'electricitat, la física nuclear o en altres branques. 

- Efectuar calculs i preparar diagrames i grafics. 
-Avaluar els resultats de recerques i experiments en col·laboració amb el físic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professional de les ciencies físiques de nivel! mitja 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Físic i astrónom (20 11) 
o Tecnic en ciencies físiques i químiques (3021) 

2612 Professionals de la meteorologia 

Els professionals de la meteorologia de nivel! mitja exerceixen les funcions propies de la seva 
competencia, recerques, estudis i projectes destinats a pronosticar el temps a curt o llarg 
termini. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Realitzar observacions meteorológiques. 
- Xifrar i descriure observacions i altres missatges meteorológics. 
- Confeccionar fulls climatológics i de calcul. 
- Analitzar les dades obtingudes i preparar pronóstics en col·laboració amb el meteoróleg. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant de meteorologia 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Meteoróleg (2012) 
o Tecnic en meteorologia (3021) 

2613 Professionals de les ciencies químiques 

Els professionals de les ciencies químiques de nivell mitja exerceixen tasques relacionadas 
amb les recerques científiques en materia de química, i poden dur a terme també aplicacions 
practiques i tecniques d'aquests coneixements en diversos camps. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Aplicar els coneixements químics en el control de qualitat deis productes. 
-Efectuar, en col·laboració amb el químic, experiments, assajos i analisis per investigar la 

composició química, l'energia i les transformacions químiques de diverses substancies materials 
i productes naturals, artificials o sintétics. 

- Avaluar els resultats de recerques i experiments en col·laboració amb el químic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professional de les c:iéncies químiques de nivell mitja 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Químic (2013) 
o Técnic en química (3021) 

2614 Professionals de les ciencies geológiques 

Els professionals de les ciencies geológiques de nivell mitja exerceixen les tasques 
relacionades amb les teories, els conceptes i els metodes de la geologia i la geofísica. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar, en col·laboració amb el geoleg i el geofísic, exploracions, proves i analisis en el camp 
de la geologia i la geofísica. 

- Mesurar les torces sísmiques, gravitatories, eléctriques, térmiques i magnétiques que afecten la 
terra. 

-Avaluar els resultats derivats de les recerques i els experiments en col·laboració amb el geoleg i 
el geofísic per quantificar les possibilitats d'explotacions de jaciments. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professional de les ciéncies geologiques de nivell mitja 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Geoleg (2014) 
o Técnic en geologia (3021) 

262 Professionals de les matematiques, !'estadística i professionals similars, associats a 
titulacions de 1 r cicle universitari 

2621 Professionals de les ciencies matematiques 
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Els professionals de les ciencies matematiques de nivell mitja duen a terme recerques, estudis 
i metodes matematics i actuarials i treballen en la seva aplicació práctica. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Efectuar, en col·laboració amb el matematic, recerques i perfeccionar o desenvolupar les teories 
i técniques matematiques i actuarials. 

- Idear, planificar i organitzar régims de pensions i assegurances de vida, malaltia, previsió social i 
d'altres tipus sota la supervisió de l'actuari. 

- Avaluar els resultats de recerques i experiments. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Profess1onal actuaria! de nivell mitja 
• Professional de 18'"' r.iencies matematiques de nivell mitja 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 



Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Actuari auxiliar (3414) 
o Matematic (2021) 

2622 Professionals de !'estadística i similars 

Els professionals de !'estadística de nivell mitja i similars exerceixen, en col·laboració amb 
l'estadístic superior, tasques relacionadas amb les recerques estadístiques, i poden dur a 
terme també aplicacions practiques i tecniques d'aquests coneixements en diversos camps. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Obtenir, planificar i organitzar dades estadístiques i preparar-les pera la seva publicació. 
- Planificar i organitzar censos i enquestes estadístiques i dissenyar els qüestionaris pertinents en 

col·laboració amb l'estadístic. 
- Assessorar en la recollida de dades i determinar la fiabilitat i la qualitat deis resultats obtinguts. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professional de !'estadística de nivell mitja 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Estadístic (2022) 
o Professional de suport de serveis estadístics (3414) 

263 Professionals de la informatica de nivell mitja 

Nota: les ocupacions )ncloses en aquest subgrup requereixen una qualificació de primer cicle 
universitario similar. Es possible que la qualificació s'obtingui mitjanc;:ant !'experiencia. 

Exemple: sota la denominació de programador no és possible determinar el codi de l'ocupació, 
la classificació de la qual es fara en funció de la complexitat, l'autonomia i el poder de decisió 
que s'hi tingui. 

2631 Analistes d'aplicacions i programadors informatics de nivell mitja 

Els analistas d'aplicacions i els programadors informatics de nivell mitja duen a terme, d'acord 
amb les funcions ¡::..ropies de la seva competencia, recerques sobre els principis i metodes 
informatics, tant en la planificació de !'arquitectura deis ordinadors com en el 
desenvolupament i el manteniment de programes i suports logics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Investigar, perfeccionar o desenvolupar conceptes o metodes d'informatica en col·laboració 
amb l'informatic superior i treballar en la seva aplicació. 

- Donar les especificacions que defineixen les dades i preparar organigrames amb les diferents 
etapes del tractament de les dades. 

- Elaborar programes peral tractament de dades, incloent-hi la correcció deis errors que puguin 
tenir. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Analista d'aplicacions de nivell mitja 
• Programador informatic de nivell mitja 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Analista de sistemes informatics (2031) 
o Programador informatic d 'aplicacions de gestió (3031) 

2639 Altres professionals de la informatica de nivell mitja 

Aquest grup primari inclou els professionals de la informatica de nivell mitja no classificats en el 
subgrup 263 «Professionals de la informatica de nivell mitja••. 
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En aquests casos, entre les seves tasques es pot 1ncioure: 

- Mantenir actualitzades i en bon funcionament les aplicacions deis suports deis programes lógics 
sota la supervisió del professional superior. 

- lnstal·lar ordinadors i aconsellar sobre equips informatics de complexitat diversa. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic de manteniment d'informatica de nivell mitja 

264 Arquitectas tecnics 

2640 Arquitectas tecnics 

Els arquiteci.es tecnics, d'acord ambles funcions de la seva competencia, projecl:en, duen a 
terme l'ordenació, !a direcció i el control -Je !'execució material dA les obres i instal·lacions i 
l'organització deis 1 :eb2!ls d'acord amb el projecte. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Inspeccionar els materials a utilizar, les dosificacions i les mescles. 
- Ordenar el treball en obra pera cadascuna de les seves unitats. 
- Controlar els sistemes de protecció i seguretat en el treball. 
- Informar sobre l'estat físic de totes les classes de finques, i dura terme delimitacions, mesures, 

peritacions de terrenys, solars i edificis. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Arquitecte tecnic 

Ocup8ric·n;.; afins no incloses en aquest grup primari: 

o Arquitecte (2040) 
o Delineant (301 O) 

265 Enginyers tecnics i similars 

Nota: les denominacions de les ocupacions d'aquest subgrup no es corresponen amb les 
denominacions de les titulacions que es requereixen pera l'exercici d'aquestes ocupacions; 
aquestes s'agrupen perles tasques que realitzen i no perla seva titulació. 

2651 Enginyers tecnics en construccions civils 
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Els enginyers tecnics en construccions civils, d'acord amb les funcions de la seva 
competencia, projecten i dirigeixen l'explotació i els aprofitaments hidraulics, de ports, 
transports terrestres, transports urbans i obres d'enginyeria civil. 

Entre les sevAs tasques s'inclou: 

- Prendre dades cin! terreny sobre el qucd :./na de construir i de ies demolicions que s'efectuaran. 
- Dura terme la mes u, a 1 ia ubicació de les obres del projecte i participar en la redacció del plec de 

condicions. 
- Seleccionar i utilitzar la maquinaria i l'equip necessari per fer l'obra. 
- Dur a terme construccions referents a previsions d'aportacions hidrauliques i la seva regulació, 

distribució, aprofitament i explotació. 
- Localitzar i corregir deficiencies. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic en construccions civils 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Tecnic en enginyeria civil (3022) 

2652 Enginyers tecnics en electricitat 

Els enginyers tecnics en electricitat, d'acord amb les funcions de la seva competencia, 
projecten i dirigeixen la construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació de 
sistemes, motors i equips eh3ctrics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Participar en la fé::.~·rica.ció i l'assaig de maquines electriques, centrals electriques, línies de 
transport i xarxes de distribució. 

-Participar en el projecte i l'assaig de dispositius d'automatisme, i control electromagnetic i 
electrónic. 

- Localitzar i corregir deficiencies. 
- Organitzar el manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips electrics. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer tecnic en electricitat 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer en electricitat (2052) 
o Tecnic en electricitat (3023) 

2653 Enginyers tecnics en electrónica i telecomunicacions 

Els enginyers tecnics en electrónica i telecomunicacions, d'acord amb les funcions de la seva 
competencia, projecten i dirigeixen l'execució material de tota classe d'instal·!acions, centrals 
telegratiques i telefóniques, equips electrónics, línies i altres mitjans de dispositius de 
comunicació. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Exercir les funcions própies de la seva competencia en la instal·lació d'estacions telegrafiques i 
de centrals telefóniques, d'emissores de radiocomunicació i d'equips d'enregistrament, 
reproducció i mescles de senyals acústics. 

- Exercir les funcions própies de la seva competencia en la construcció de línies telegrafiques i 
telefóniques en cables aeris o subterranis. 

-Participar en el muntatge de dispositius i d'equips de telecontrol, reproducció i mescla de 
senyals acústics i megafonies en locals i espais oberts i similars. 

- Organitzar el manteniment i reparació de sistemes. 
- Localitzar i corregi: deficiencies. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer tecnic en electrónica 
• Enginyer tecnic en telecomunicacions 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Analista d'aplicacions de nivel! mitja (2631) 
o Enginyer en electrónica i telecomunicacions (2053) 
o Tecnic en electrónica i telecomunicacions (3024) 

2654 Enginyers tecnics mecanics 

Els enginyers tecnics mecanics, d'acord e.mb les funcions de la seva competencia, projecten i 
dirigeixen la prot.:t:r.ció, el funcionament, el manteniment i la reparació de maquines, 
maquinaria i instal·lacions d'equips i producció industrial. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Participar en la projecció i construcció del case estructural del vaixell i les operacions del seu 
llan<;ament al mar. 

- Participar en la fabricació i execució de maquines i estructures. 
-Participar en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'elements, conjunts i sistemes 

d'aeronaus, incloent-hi els motors. 
- Localitzar i corregir deficiéncies. 
- Participar en els projectes de calefacció, ventilació i refrigeració. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer técnic mecanic 
• Enginyer técnic mecanic d'aeronautica 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer mecanic (2054) 
o Técnic en mecanica (3025) 

2655 Enginyers tecnics químics 

Els enginyers tecnics químics, d'acord amb les funcions de la seva competencia, projecten i 
dirigeixen els processos químics i tecniques aplicables a la producció de diverses substancies 
i productes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Participar en la projecció i desenvolupament de procediments químics per refinar petroli cru i 
altres líquids o gasas. 

-Participar en l'especificació de metodes de producció, materials i normes de qualitat i garantir 
que estiguin d'acord ambles regles establertes. 

- Ordenar el funcionament i manteniment deis sistemes. 
- Localitzar i corregir deficiéncies. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer técnic químic 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer químic (2055) 
o Técnic en química industrial (3026) 

2656 Enginyers tecnics de mines i metal·lúrgia 
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Els enginyers tecnics de mines i metal·lúrgia, d'acord amb les funcions de la seva 
competencia, projecten i dirigeixen les tecniques aplicables pera l'extracció de petroli, gas na
tural i minerals, i també pera l'obtenció de metalls i altres processos de la metal·lúrgia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Exercir les funcions propies de la seva competencia en els treballs interiors i exteriors 
d'explotacions de mines. 

- Participar en la planificació i desenvolupament deis treballs de sondatge i prospecció en la 
mineria. 

- Ajudar en l'aplicac1ó i control de procediments d'obtenció deis metalls a partir deis minerals 
respectius, i d'afinament i refinament de metalls i tractament deis metalls i els seus aliatges. 

- Localitzar i corregir deficiéncies. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer tecnic de metal·lúrgia 
• Enginyer tecnic de mines 

Ocupacions afins no inc/oses en aquest grup primari: 

o Enginyer de mines (2056) 
o Enginyer en minerometal·lúrgia (2057) 
o Tecnic en metal·lúrgia i mines (3027) 

2657 Enginyers tecnics cartografs i topografs 

Nota: la titulació específica exigida pera l'exercici d'aquesta ocupació és enginyer tecnic en 
topografia. 

Els enginyers tecnics en topografia, d'acord amb les funcions de la seva competencia, 
projecten i dirigeixen el plantejament i l'execució de tota classe de treballs topografics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Exercir les funcions propies de la seva competencia en el plantejament i l'execució de tata classe 
de treballs topografics mitjan<;:ant procediments classics, fotogrametrics o altres. 

- Col·laborar en la realització de delimitacions, mesura de finques rústiques i urbanes. 
- Exercir les funcions propies de la seva competencia en la col·laboració en treballs de recerca i 

aplicació en les materies geodesiques, i també treballs de geofísica, astronomia, meteorologia i 
cartografia. 

- Localitzar i corregir deficiencies. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer tecnic topógraf 

Ocupacions afins nu incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer geógraf (2058) 

2659 Altres enginyers tecnics 1/evat deis agrícoles 

Aquest grup primari inclou els enginyers tecnics (1/evat de les especialitats agrícoles) no 
classificats en el subgrup 265 ••Enginyers tecnics i similars>>. 

En aquests casos, entre les seves tasques es pot inc/oure: 

- Exercir les funcions própies de la seva competencia en les consultes amb la direcció i assessorar 
sobre metodes i tecniques de planificació i producció. 

-Formular recomanacions i donar assessorament tecnic sobre aspectes de l'organització del 
treba/1, relatius a temps i moviments, i vigilar el seu compliment. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions inc/oses en aquest grup primari: 

• Enginyer tecnic en eficiencia comercial 
• Enginyer tecnic en estudi de temps i moviments 
• Enginyer tecnic en producció 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Altres enginyers superiors 1/evat deis agrónoms (2059) 
o Tecnic d'arts grafiques (3029) 
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27 Professionals de les ciencies naturals i la sanitat, associats a titulacions de 1 r cicle 
universitari, llevat deis optics, els fisioterapeutes i similars 

271 Professionals de les ciencies naturals associats a titulacions de 1 r cicle universitari 

2711 Professionals de les ciencies biologiques i similars 

Els professionals de les ciencies biologiques de nivell mitja i similars, d'acord amb les funcions 
de la seva competencia i en col-laboració amb el bioleg o per ells mateixos, duen a terme 
treballs de recerca com ara la preparació i la vigilancia d'experiments, i altres tasques de les 
ciencies biologiques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Exercir les funcions propies de la seva competencia en treballs tecnics de recerca biológica, com 
ara la preparació i vigilancia d'experiments, analisis bioquímiques i altres tasques en el camp de 
les ciencies biologiques. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professional de les ciencies biologiques de nivel! mitja 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Bioleg (2111) 
o Tecnic en biologia (3111) 

2712 Enginyers tecnics agrícoles, forestals i similars 

Els enginyers tecnics agrícoles i forestals, d'acord amb les funcions de la seva competencia, 
efectuen la programació, l'organització i l'execució deis treballs en les explotacions agrícoles i 
també de les tasques de repoblació forestal, i altres de la silvicultura. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Exercir les funcions propies de la seva competencia en J'organització deis treballs de les 
explotacions agrícoles i ramaderes. 

-Planificar la mecanització de l'explotació agrícola, com ara l'execució d'obres de regadiu. 
- Programar i organitzar els treballs de la seva competencia en les indústries agrícoles, on les 

primeres materies són productes obtinguts a partir de !'agricultura i la ramaderia. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enginyer tecnic agrícola en hortofructicultura 
• Enginyer tecnic agrícola en indústries agrícoles 
• Enginyer tecnic forestal en explotacions forestals 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agronom (2113) 
o Tecnic agronom i forestal (3112) 

272 lnfermers 

2720 lnfermers 
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Els infermers ajuden els metges en l'exercici de les seves funcions; dispensen cures 
professionals a malalts, ferits, discapacitats i altres persones que necessiten aquesta 
assistencia, o són presents o ajuden als parts, dispensen cures prenatals o postnatals i 
instrueixen els pares sobre la manera de cuidar els nadons. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Prestar serveis, cures i tractaments professionals d'infermeria i consells professionals de medici-
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na preventiva o curativa a malalts segons s'escaigui, en hospitals, clíniques, sanatoris i altres 
establiments, com ara ellloc de treball. 

- Assistir els metges i cirurgians en les seves tasques i dispensar els primers auxilis. 
- Administrar remeis i medicaments, prescrits per metges. 
- Participar en els !Jíeparatius per al tractament físic i psíquic de malalts. 
-Dispensar cures professionals d'infermeria a pacients atesos en els seus domicilis. 
- Assistir i ajudar el metge durant els parts, i assessorar els pares en el període postnatal. 
- Assessorar sobre métodes de control de la natalitat i administrar l'aplicació de mitjans 

anticonceptius. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• lnfermer de clínica 
• lnfermer en cap d'hospital 
• Llevadora 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Auxiliar d'infermeria d'establiment hospitalari (5111) 
o Fisioterapeuta (3133) 
o Técnic en sanitat (312) 

28 Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 1 r cicle universitari 

281 Professors d'ensenyament primari i infantil 

2811 Professors d'ensenyament primari 

Els professors d'ensenyament primari eduquen, ensenyen formen els alumnes de 
l'ensenyament primari per aconseguir la seva formació basica. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Preparar el programa d'instrucció d'acord amb un programa d'ensenyament prescrit o 
recomanat. 

-Preparar exercicis, proves i examens, assignar tasques i projectes escolars i examinar els 
alumnes i qualificar-los, amb l'objectiu d'instruir-los i avaluar-ne els progressos. 

- Organitzar les activitats extraescolars deis alumnes en el centre escolar. 
-Estimular el desenvolupament personal deis alumnes i comentar-ne els progressos amb els pa-

res i el director de l'escola. 
-Vigilar i supervisar els alumnes en !'aula i altres locals o !loes escolars. 
- Preparar informes escolars i docents. 
- Donar classes particulars referents a l'ensenyament reglat de l'educació primaria. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mestre d'ensenyament primari 
• Mestre de classes particulars d'ensenyament primari i equivalents 
• Professor preparador d'oposicions deis grups Di E 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director· de departament d'operacions d'empreses d'activitats educatives (1129) 
o Inspector d'enser ,:,,o.ment (2232) 
o Professor d'ensenyament d'adults (2820) 

2812 Professors d'ensenyament infantil 

Els professors d'ensenyament infantil organitzen jocs i activitats educatives individuals o 
col·lectius amb vista a encoratjar i facilitar el desenvolupament de les aptituds físiques, 
mentals i socials deis infants d'edat inferior a la que s'exigeix perqué siguin admesos en 
l'ensenyament primari. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Programar i organitzar activitats destinades a estimular el desenvolupament físic i la sociabilitat 
deis infants. 

- Promoure la facilitat d'expressión deis infants mitjan<;:ant la narració de cantes i l'organització de 
sessions de simulació de papers o teatre infantil, la recitació de poemes pera infants, danses i 
can<;:ons infantils, conversa i discussió. 

- Observar la canalla per poder avaluar-ne els progressos i posar els pares al corrent deis resultats 
assolits o deis problemes detectats. 

- Supervisar la canalla durant les seves activitats preescolars per garantir-ne la seguretat i resoldre 
els conflictes que puguin sorgir. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mestre d'ensenyament infantil 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Tecnic en educació infantil (3211) 
o Zelador de llar d'infants (5121) 

282 Professors d'educació especial 

2820 Professors d'educació especial 

Els professors d'educació especial ensenyen els infants, els joves i els adults amb 
discapacitats físiques o psíquiques o amb dificultats per aprendre i instruir-se al nivell educatiu 
que els pertoca. També s'inclou l'ensenyament pera persones que no pertanyen als sistemes 
ordinaris d'educació, com ara la d'adults. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Idear o modificar plans d'instrucció i ensenyament i preparar lli<;:ons i activitats d'acord amb les 
necessitats i possibilitats deis alumnes. 

- Ensenyar mitjan<;:ant l'ús de tecniques i mitjans apropiats a la deficiencia i al nivel! de J'alumne. 
-Estimular la confian<;:a deis alumnes, ajudar-los a descobrir i adoptar metodes que atenu'ln les 

limitacions que la seva deficiencia o dificultat els imposen i infondre'ls !'actitud d'autorealització. 
- Organitzar exercicis, treballs practics i proves, observar i avaluar els progressos de cada alumne 

i intercanviar impressions sobre aixó amb els pares, el professor encarregat, els terapeutes, els 
assistents socials i altres persones interessades. 

- Donar educació d'adults. 
-Donar classes particulars en aquest nivel!. 
- Preparar informes escolars i docents. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mestre d'ensenyament especial d'invidents 
• Mestre d'ensenyament especial de discapacitats psíquics 
• Professor d'educació especial 
• Professor d'ensenyament d'adults 

283 Professors tecnics de formació professional 

2831 Mestres de taller d'arts plastiques i disseny 
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Els mestres de taller d'arts plastiques i disseny donen els estudis relacionats amb les arts 
aplicades, els oficis artístics, el disseny en les seves diverses modalitats i la conservació i 
restauració de béns culturals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar els alumnes pera la creació d'objetes originals artesanals o artístics. 
- Proporcionar als alumnes una formació técnica, científica i artística sobre l'especialitat que es tracti. 
- Descnvolupar en els alumnes la sensibilitat i l'habilitat manual i l'adquisició de coneixements 

teórico-practics sobre els materials i les tecniques de producció. 
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- Organitzar exercicis, treballs practics i proves, observar i avaluar els progressos de cada alumne. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mestre de taller d'arts plastiques i disseny 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Professor de belles arts d'ensenyament superior (221 O) 

2839 Altres professors tecnics de formació professional 

Els professors tecnics de formació professional ensenyen una o més especialitats de contingut 
tecnic o professional en l'educació secundaria i en la formació professional. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Preparar els alumnes des d'una perspectiva d'aplicació practica pera l'activitat en un camp 
professional i la seva capacitació per al desenvolupament qualificat de les diferents professions. 

- Proporcionar als alumnes una formació polivalent, funcional i técnica que possibiliti la seva 
adaptació als canvis tecnologics i organitzatius relatius a la professió. 

-Donar llic;ons des d'una perspectiva d'aplicació practica deis continguts tecnics apresas pels 
alumnes sobre les seves especialitats i supervisar el treball i la disciplina deis alumnes. 

- Preparar, assignar i corregir exercicis practics. 
-Examinar mitjanc;ant proves i examens amb l'objectiu d'avaluar els progressos deis alumnes i 

donar-ne la qualificació corresponent. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mestre de taller llevat d'arts plastiques i disseny 
• Professor de classes particulars d'informatica (ensenyament no reglat) 
• Professor de classes particulars d'oficis (perruqueria) 
• Professor de tecnologia d'arts grafiques de formació professional 
• Professor tecnic de formació professional 

29 Altres professionals associats a titulacions de 1 r cicle universitari 

291 Diplomats en comptabilitat, graduats socials i tecnics d'empreses i activitats turístiques 

2911 Diplomats en comptabilitat 

Els diplomats en comptabilitat organitzen i realitzen els serveis de control de pressupostos i de 
comptabilitat verificant els llibres i les peces comptables. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Organitzar i dirigir serveis de control pressupostari i de comptabilitat, i assessorar sobre aixó. 
- Dur a terme la comprovació de comptes, peces comptables i estats financers de !'empresa, 

mitjanc;ant la verificació de factures, valors negociables, rebuts pendents de pagament, etc. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professor mercantil 
• Tecnic en comptabilitat de nivel! mitja 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat de comptabilitat (4011) 
o Professional de comptabilitat (2411) 
o Tenidor de !libres (3413) 

2912 Graduats socials i sirnilars 

Els graduats socials i similars duen a terme funcions d'organització, control i assessorament en 
els temes relacionats amb els recursos humans, la convivencia i les condicions de vida del 
treballador. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar en l'adaptació, la instrucció i la seguretat deis treballadors de !'empresa. 
- Assessorar i resc.ldre, en el cas que sigui de la seva competencia, problemes de selecció, 

formació i promoció i altres activitats relacionades amb els treballadors de !'empresa. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Graduat social professional del dret 
• Habilitat de classes passives 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Assistent medie social (2931) 
o Tecnic en recursos humans de nivell superior (2412) 

2913 Tecnics d'empreses i activitats turístiques 

Els tecnics d'empreses i activitats turístiqlies projecten, organitzen i dirigeixen tota classe 
d'activitats en empreses turístiques, agencies de viatges, empreses d'allotjament turístic, i de 
transport turístic. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar i organitzar diferents activitats que tota entitat o institució amb finalitats turístiques 
requereix per al seu funcionament. 

- Assessorar en la seva materia a centres turístics, ajuntaments, comunitats autónomes, etc. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic d'activitats turístiques 
• Tecnic d'empreses turístiques 

292 Ajudants d'arxiu, biblioteca i similars 

2921 Ajudants d'arxiu i museu 

Els ajudants d'arxiu i museu exerceixen, per ells mateixos o sota la supervisió de l'arxiver, les 
tasques própies de la seva competencia, l'estudi, la recopilació, l'avaluació i preseNació de 
condicions de seguretat, obres i objectes d'interes historie o artístic, i organitzen exposicions 
en museus i galeries d'art. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Exercir les funcions própies de la seva competencia per organitzar, avaluar, col·leccionar i con
servar materials valuosos i d'importancia histórica, com ara documents oficials i privats, 
fotografia i similars. 

- Efectuar la classificació i la catalogació de les col·leccions existents en museus i galeries d'art i 
organitzar exposicions. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant d'arxiu 
• Ajudant de museu 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Arxiver i conseNador de muse u (2521) 

2922 Ajudants de biblioteca i similars 

124 

Els ajudants de biblioteques i similars exerceixen, per ells mateixos o sota la supervisió del 
bibliotecari, les tasques propies de la seva competencia, la recopilació i la conseNació d'obres 
impreses o audiovisuals, i també proporcionen informació a les demandes deis usuaris. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Exercir les funcions própies de la seva competencia en l'organització, l'ampliació i la conservació 
sistematica d'una col·lecció de /libres, revistes i informes ja sigui en forma impresa o audiovisual. 

- Organitzar i administrar serveis de préstecs i xarxes d'informació a disposició deis usuaris. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant de biblioteca 
• Ajudant de documentalista 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Bibliotecari, documentalista i similars (2522) 

293 Diplomats en treball social 

2931 Diplomats en educació social 

Els diplomats en educació social, participen i col·laboren en programes d'integració social 
normalment dirigits a la inserció i prevenció de la marginació. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ajudar les personas a resoldre els seus problemas personals i socials. 
- Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció o assistencia social. 
- Planificar, organitzar o prestar serveis d'ajut o acció social a domicili. 
- Planificar i col·laborar en programes d'integració social de caracter educatiu-formatiu. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Assistent medie social 
• Trebaliador social d'empresa 
• Treballador social de benestar social 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Educador social (3531) 
o Tecnic en recursos humans de nivel/ superior (2412) 

2939 Agents de la igualtat d'oportunitats pera la dona i altres diplomats en treball social 

Els agents de la igualtat d'oportunitats pera la dona i altres diplomats en treball social coordi
nen, animen i implementen plans d'acció positiva referits a la igualtat d'oportunitats pera la 
dona en ambits com ara l'educació, la formació professional, la feina i, en general, en tates les 
formes de participació ciutadana. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar I'Administració, els agents socials, les empreses i similars en materia d'iniciatives i de 
legislació sobre laigualtat d'oportunitats. 

- Dissenyar, implementar i avaluar accions positives i plans d'igualtat mitjan<;;ant la coordinació 
deis diferents organismes i els agents implicats. 

-Actuar com a intermediari entre I'Administració, els col·lectius de dones i els agents socials en 
assumptes referents a la igualtat d'oportunitats. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres trebal/adors 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de la igualtat d'oportunitats pera la dona 
• Criminóleg de servei social 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Promotor de la igualtat d'oportunitats pera la dona (3539) 

294 Sacerdots de les diferents religions 

2940 Sacerdots de les diferents religions 

Els sacerdots de les diferents religions perpetuen les creences, tradicions i practiques 
religiosas o sagradas; celebren els ritus, les cerimonies, els oficis religiosos i els actes 
sacramentals, donen orientació espiritual i moral, i exerceixen funcions administrativas o 
socials. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Perpetuar tradicions, practiques religioses i creences sagrades. 
- Oficiar en els serveis religiosos o conduir els ritus o cerimonies religiosos. 
- Exercir diverses funcions administratives i socials, incloent-hi la participació en reunions de 

comissions i organitzacions religioses. 
-Donar orientació espiritual i moral, d'acord ambla religió professada. 
- Propagar doctrines i creences religioses en el propi país o a l'estranger. 
- Preparar sermons i celebrar homilies. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Bisbe 
• Capella 
• Pastor protestant 
• Rabí 
• Sacerdot 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Predicador seglar (3550) 

295 Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 1 r cicle 
universitari, no classificats en altres apartats 

2950 Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 1 r cicle 
universitari, no classificats en altres apartats 
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En aquest grup primari s'inclouen aquellas ocupacions exclusives de les administracions 
públiques que requereixen una qualificació de diplomat universitari per ser exercides, i que no 
es trobin relacionadas en cap altra part de la classificació. 

Exemple: un ajudant de biblioteca que treballi en una biblioteca pública sera un treballador de 
1' Administració pública que necessita una qualificació a nivell de diplomat universitari per 
exercir les seves funcions, pero aquesta ocupació s'especifica en la propia classificació en el 
grup primari 2922. Per contra, el sotsinspector d'hisenda també forma part de I'Administració 
pública, i requereix una qualificació de diplomat universitari per exercir les seves funcions, pero 
aquesta ocupació no s'especifica d'aquesta manera en cap altre grup primari de la 
classificació, per tant s'haura d'incloure en aquesta rúbrica. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Controlador laboral 
• Funcionari del cos de gestió de l'administració civil de I'Estat 
• Funcionari del cos especial d'institucions penitenciaries 
• Funcionari del grup B o similars de I'Administració autonómica no classificats en altres apartats 
• Funcionari del grup B o similars de I'Administració local no classificats en altres apartats 
• Inspector de moviment ferroviari (titulat mitja) 
• Inspector de policia 
• Membre de l'escala executiva de la guardia civil 
• Secretari d'ajuntament 
• Sotsinspector d'hisenda 
• Sotsinspector de finances de I'Estat 
• Sotsinspector de treball 
• Tecnic mitja de correus 
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GRAN GRUP 3 TECNICS 1 PROFESSIONALS DE SUPORT1 

Nota: hi ha ocupacions en el gran grup 3 que requereixen una titulació de 1 r cicle universitari 
per al seu exercici. S'han inclos en aquest gran grup per mantenir la compatibilitat amb la 
classificació internacional. 

GRUP PRINCIPAL F TECNICS 1 PROFESSIONALS DE SUPORT 

30 Tecnics en ciencies físiques, químiques i enginyeria 

301 Delineants i dissenyadors tecnics 

301 O Delineants i dissenyadors tecnics 

Els delineants i dissenyadors tecnics preparen els dissenys, els plimols i les il·lustracions 
tecnologiques a partir de croquis, amidaments i altres dades o dibuixen aquests dissenys i 
il-lustracions sobre suports pera la seva reproducció. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar i revisar els projectes a partir de croquis i detalls específics que preparen els enginyers o 
els projectistes per als processos de fabricació, instal·lació, muntatge de maquines i 
equipaments industrials; o peral procés de la construcció, l'adequació de manteniment de 
rehabilitació deis edificis, les obres hidrauliques, els ponts, les carreteras i altres projectes 
d'edificació i enginyeria civil i obres públiques. 

- Manejar o operar amb aparells per al disseny assistit per ordinador per crear, modificar i 
reproduir treballs de disseny i les seves representacions numériques (digitalitzades), sobre 
suports de paper o indeformables. 

- Manejar o operar sobre tauletes digitalitzadores o en aparells semblants per tal de convertir les 
representacions definitives deis treballs de disseny, planols i diagrames en representacions 
numériques (digitalitzades). 

- Utilitzar els instruments estereoscópics o tradicionals per captar les dades topografiques en la 
seva forma analógica o numérica (digitalitzada) i emprar aquestes dades i d'altres per elaborar i. 
revisar planols topografics i hidrografics. · 

- Preparar i revisar els dibuixos técnics pera publicacions de referencia, catalegs, manuals técnics 
pera instal·lacions o funcionament i peral manteniment i la reparació de maquinaria o altres 
materials i productes. 

- Reproduir els dissenys o dibuixos a color sobre els suports de reproducció en poliester, acetat, 
pedra o metall. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Delineant d'arquitectura 
• Delineant d'enginyeria civil 
• Delineant industrial 
• Dissenyador d'arquitectura 
• Dissenyador técnic industrial 
• ll·lustrador de publicacions técniques 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Dissenyador artístic de productes industrials (3541) 

302 Tecnics en ciencies físiques, químiques i enginyeria 

Nota: les ocupacions incloses en el gran grup 3 es defineixen per la seva dependencia directa 
respecte a les ocupacions classificades en el gran grup 2. La seva classificació no té res a 
veure amb la possessió o no d'un títol de formació profesional, i es pot suplir la qualificació del 
títol per mitja de !'experiencia. 

Exemple: una persona amb la possessió del títol de formació professional de segon grau, 
especialitat de mecanica, es pot classificar en el gran grup 3 si les tasques que realitza 
consisteixen a ajudar directament un equip d'enginyers en el camp de la mecanica. Per contra, 
es classificara en el gran grup 7 si es dedica a la reparació de vehicles de motor. 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborades a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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3021 Tecnics en ciencies físiques i químiques 

Els tecnics en ciencies físiques i químiques exerceixen les tasques tecniques relacionades amb 
les aplicacions industrials, mediques, militars i d'altres tipus deis coneixements assolits dins 
els ambits de la química, la física, la geología, la geofísica, la meteorología i l'astronomia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Reunir i preparar mostres, materials i instruments, aparells i altres equips per als experiments, les 
proves i els analisis. 

- Ajudar en la programació i la preparació deis experiments, les proves i les analisis. 
-Preparar calculs i estimacions detallats de les quantitats i costos deis materials i ma d'obra 

necessaris pera projectes, d'acord amb especificacions establertes. 
-Aplicar coneixements tecnics per tal d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir 

durant el curs del seu treball. 
- Dur a terme el manteniment i la reparació de l'equip i el material de recerca. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en física 
• Tecnic en geología 
• Tecnic en meteorología 
• Tecnic en química 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Físic i astro no m (20 11) 
o Muntador instal·lador de plaques d'energia solar (7299) 
o Professional de les ciencies físiques, químiques i similars de nivel! mitja (261) 

3022 Tecnics en enginyeria civil 

Els tecnics en enginyeria civil executen tasques tecniques relacionades amb ia construcció, el 
funcionament, el manteniment i la reparació d'edificis i altres obres en enginyeria civil (ponts, 
carreteres, etc.) 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme o participar en assaigs i experiments sobre el terreny, i en laboratoris, de sois i 
materials de construcció. 

- Dura terme tasques tecniques relacionades amb l'execució d'obres d'enginyeria civil. 
- Ajudar a preparar estimacions detallades de quantitats i costos de materials i ma d'obra 

necessaris pera les obres, d'acord amb especificacions establertes. 
- Organitzar el servei de manteniment i les reparacions. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en enginyeria civil 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Capatas de construcció d'edificis (701 O) 
o Enginyer tecnic en contruccions civils (2651) 

3023 Tecnics en electricitat 

128 

Els tecnics en electricitat executen tasques tecniques relacionades amb la fabricació, el 
muntatge, la construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació d'equips, 
instal·lacions i sistemes de distribució electrics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar treballs tecnics relacionats amb el desenvolupament d'instal·lacions i equips electrics, o 
assajar prototipus. 
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- Projectar i preparar planols d'instal·lacions i circuits electrics basats en les especificacions 
establertes. 

- Efectuar el control tecnic de la fabricació, la instal·lació, la utilització, el manteniment i la reparació 
de sistemes, instal·lacions i equips electrics. 

-Aplicar coneixements tecnics deis principis i les practiques de l'electricitat per tal d'identificar i 
resoldre els problemes que poden sorgir durant l'acompliment de la feina. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en electricitat 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic en electricitat (2652) 
o Mecanic electricista d'equips electrics en mines (7621) 
o Muntador de maquinaria eléctrica (8412) 

3024 Tecnics en electronica i telecomunicacions 

Els tecnics en electronica i telecomunicacions executen tasques tecniques relacionades amb 
la fabricació, el muntatge, la construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació 
d'equips electronics i electromecanics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar treballs tecnics relacionats amb equips electrónics i de telecomunicacions o assajar 
prototipus. 

- Projectar i preparar planols de circuits electrónics d'acord amb les especificacions establertes. 
- Efectuar el control tecnic de la fabricació, la instal·lació, la utilització, el manteniment i la reparació 

d'equips electrónics i de sistemes de telecomunicacions. 
-Aplicar els coneixements tecnics deis principis i les practiques d'electrónica i les 

telecomunicacicns per tal d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant · 
l'acompliment de la feina. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en electrónica 
• Tecnic en telecomunicacions i radio 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajustador electrónic d'equips de telecomunicacions (7622) 
o Enginyer tecnic en electrónica i telecomunicacions (2653) 
o Muntador d'equips electrónics (8413) 

3025 Tecnics en mecanica 

Els tecnics en mecanica executen tasques tecniques relacionades amb la fabricació, el 
muntatge, la construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació de maquines, equips i 
instal·lacions mecanics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar treballs tecnics relacionats amb les maquines, els equips, els components i les 
instal·lacions mecanics i assajar prototipus. 

- Projectar i preparar planols de les maquines, els equips, els components i les instal·lacions 
mecanics, d'acord ambles especificacions establertes. 

- Efectuar el control tecnic de la fabricació, la utilització, el manteniment i la reparació de 
maquines, equips, components i instal·lacions mecanics. 

-Aplicar els coneixements tecnics deis principis i les practiques de l'enginyeria mecanica i de la 
construcció de maquinaria per tal d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant 
l'acompliment de la feina. 

- Desenvolupar i vigilar el compliment de les normes de seguretat i deis procediments de 
superintendencia naval pel que fa a les estructures (case, etc.), les maquines, els aparells de 
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carrega i descarrega i altres tipus d'equipament mecanic deis vaixells. 
- Coordinar i supervisar els treballs d'instal·lació, carenat, reparació, pintura i neteja en die sec. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap de die o escar 
• Tecnic en mecanica 
• Tecnic en mecanica d'aeronautica 
• Tecnic en mecanica d'energia nuclear 
• Tecnic en mecanica d'enginyeria naval 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic mecanic (2654) 
o Mecanic de maquinaria industrial (7613) 
o M untador de maquinaria mecanica pera obres públiques (8411) 

3026 Tecnics en química industrial 

Els tecnics en química industrial executen tasques tecniques relacionades amb la fabricació, la 
construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació d'instal·lacions, processos i equips 
de la indústria química. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar treballs tecnics relacionats amb els processos, les instal·lacions i els equips de química 
industrial. 

- Projectar i preparar planols d'instal·lacions químiques d'acord amb les especificacions 
establertes. 

- Efectuar el control técnic de la construcció, el muntatge, el funcionament, el manteniment i la 
reparació d'instal·lacions químiques. 

- Efectuar tasques tecniques relatives a aspectes tecnologics de determinats materials, processos . 
i productes. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Técnic en química industrial 
• Técnic en química industrial de processos químics 
• Técnic en química industrial de refinament de petroli 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic químic (2655) 
o Operador de forn de calcinació de tractaments químics (8152) 
o Operador de maquina mescladora de substancies químiques (8151) 

3027 Técnics en metal·lúrgia i mines 
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Els tecnics en metal·lúrgia i mines executen tasques tecniques relacionades amb la 
construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació d'instal·lacions de la metal·lúrgia i 
les instaHacions mineres. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar treballs tecnics relacionats ambles tasques d'explotació deis metalls i de nous alitages. 
- Donar suport tecnic a estudis geologics i topografics i al projecte i al tra<;at de planols de 

sistemes d'extracció i transport de petroli, gas natural i altres minerals, i d'instal·lacions de 
tractament i afinament de minerals i metalls. 

- Efectuar el control técnic de la construcció, el muntatge, el funcionament, el manteniment i la 
reparació de les in~tal·lacions de prospecció, extracció, transport i emmagatzematge de petroli, 
gas natural i altres minerals i de les instal·lacions de tractament i afinament de minerals i metalls. 

-Aplicar els coneixements técnics deis principis i les practiques de la mineria, de l'extracció de 
petroli i gas natural i de la metal·lúrgia. 

- Exercir tasques afins. 
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- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en extracció de petroli i gas natural 
• Tecnic en metal·lúrgia de fosa 
• Tecnic en metal·lúrgia de producció i afinament de metalls 
• Tecnic en mines 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic de mines (2656) 
o Miner (7 421) 
o Operador de perforadora de mines i pedreres (8111) 
o Pedrer (7 421) 

3029 Altres tecnics en ciencies físiques, químiques i enginyeria 

Aquest grup primari inclou els tecnics en ciencies físiques, químiques i enginyeria no 
classificats en el subgrup 302 <<Tecnics en ciencies físiques, químiques i enginyeria>>. 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari els qui assisteixen els enginyers o enginyers 
tecnics respecte als afers relacionats amb l'organització de la producció, els estudis de temps 
i moviments, els calculs i les estimaciones de costos i quantitats. 

En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure: 

-Aplegar dades i efectuar tasques tecniques relacionades amb metodes de planificació i 
producció, la utilització eficient, segura i rendible de la ma d'obra, els materials i l'equip, els 
metodes de treball, l'estudi deis temps i els moviments en l'organització del treball, la disposició 
eficient de les instal·lacions i els locals. 

- Participar en la identificació deis riscos industrials i revisar els dispositius i les mesures de 
seguretat. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic d'arts grafiques 
• Tecnic en metodes i temps, cronometrador 
• Tecnic en organització industrial 
• Tecnic en planificació i control de la producció 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic en estudi de temps i moviments (2659) 
o Enginyer tecnic en producció (2659) 

303 Professionals tecnics de la informatica 

3031 Programadors d'aplicacions informatiques i controladors d'equips informatics 

Els programadors d'aplicacions informatiques i els controladors d'equips informatics ajuden 
els usuaris de microordinadors o de sistemes estandard de programació en el moment de la 
instal·lació o quan apareguin problemes d'utilització. Operen i controlen els ordinadors i les 
unitats periferiques utilitzats per enregistrar, emmagatzemar, transmetre i tractar informació, 
d'acord ambles funcions de la seva competencia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ajudar els usuaris en el maneig de microordinadors i sistemes de programació. 
- lnstal·lar nous programes informatics en determinades configuracions d'equips i sistemes 

operatius. 
- lnstal·lar noves unitats periferiques i fer els ajustaments necessaris peral seu bon funcionament. 
- lntroduir i mantenir en vigor programes informatics i actualitzar-los, introduint canvis i 

reajustaments no gaire complexos o importants d'acord amb les funcions de la seva 
competencia. 

- Accionar i controlar els ordinadors i els equips periferics per tractar informació digital. 
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- Muntar les cintes i els discos magnétics a mesura que convé per tractar o enregistrar informació 
digital i encarregar-se de tenir cura de la biblioteca de discos i cintes. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Programador informatic d'aplicacions de gestió 
• Técnic d'equips informatics 
• Técnic en programació informatica 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Analista d'aplicacions de nivell mitja (2631) 
o Enregistrador de dades informatiques (4220) 
o Mecanic d'ordinadors (7622) 
o Técnic en electrónica (3024) 

3032 Controladors de robots industrials 

Els controladors de robots industrials programen i regulen les seves funcions, en controlen la 
utilització i executen les tasques de manteniment necessaries, a més de procedir als 
reajustaments que calguin en els llocs de treball. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Programar i reprogramar els robots industrials per a les funcions especials que duen a terme. 
-Activar els mecanismes de control d'aquestes funcions. 
- Controlar el funcionament correcte i eficient deis robots industrials. 
- Detectar i, si és possible, impedir deficiéncies de funcionament deis robots industrials mitjan<;ant 

els seu control acurat i sistematic. 
- Procedir als reajustaments que es requereixin a l'acte per tal d'assegurar el funcionament 

correcte deis mecanismes. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Controlador d'autómates industrials 
• Técnic de robots industrials 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer en logística (2059) 
o Operador de robots industrials (8170) 
o Técnic en electrónica (3024) 

304 Operadors d'equips optics i electronics 

3041 Fotografs i operadors d'equips d'enregistrament d'imatge i so 
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Els fotógrafs i els operadors d'equips d'enregistrament d'imatge i so fan fotografies i controlen 
i fan servir cameres de cinema i de vídeo i altres equips per enregistrar, ajustar i retocar 
imatges i so. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fer fotografies amb finalitats científiques, industrials, publicitaries i comercials o d'altres tipus, per 
il·lustrar notícies i altres textos escrits en diaris, revistes i altres publicacions. 

- Retratar persones i grups de persones. 
- Empla<;ar, ajustar i operar amb cameres de cinema, televisió i vídeo, i també cameres d'objectiu 

microscópic i altres aparells d'enregistrament d'imatges pera finalitats especials, incloent-hi la 
fotografia aéria. 

-Verificar equips d'enregistrament de so pera pel·lícules cinematografiques, cintes de vídeo, dis
cos, cintes magnetofóniques, discos digitals, emissió directa per radio o per televisió o altres 
finalitats. 

-Verificar i operar amb equips per combinar enregistraments d'imatge i so, i també crear efectes 
especials amb aquests. 
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- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Fotógraf 
• Operador d'enregistrament de so 
• Operador d'equip de sonorització de cinema 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Fotogravador (7 723) 
o Mecanic reparador de receptors de radio i televisió (7622) 

3042 Operadors d'equips de radio i televisió, i telecomunicacions 

Els operadors d'equips de radio i televisió, i telecomunicacions controlen i asseguren el 
funcionament tecnic deis equips de transmissió directa o diferida de les emissions 
radiotelevisives audiovisuals, i d'altres tipus de senyals de telecomunicacions a terra i a bord 
de vaixells o d'aeronaus. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar i assegurar el control tecnic i el funcionament de sistemes de difusió i transmissió, fins i 
tot per satel·lit, de programes de radio i televisió. 

- Efectuar i assegurar el control tecnic i el funcionament de sistemes de comunicació per radio, de 
serveis per satel·lit i de sistemes múltiplex, aterra i a bord de vaixells i aeronaus. 

- Efectuar i assegurar el control i el funcionament tecnic d'equips de projecció cinematografica. 
- Aplicar els coneixements tecnics deis principis i les practiques deis equips de radio i televisió, de 

les terminals de telecomunicació i deis sistemes de transmissió per tal d'identificar i resoldre els 
problemes que poden sorgir durant l'acompliment de la feina, i per mantenir en bones 
condicions aquests equips. 

- Portar els registres de les operacions. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de telecomunicacions 
• Operador de transmissors de radio 
• Operador de transmissors de televisió 
• Radionavegant 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajustador electrónic (7622) 
o Tecnic en telecomunicacions i radio (3024) 
o Tecnic mecanic ae senyals marítims, torrer de far (8550) 

3043 Operadors d'equips de diagnosi i tractament medie 

Els operadors d'equips de diagnosi i tractament medie controlen i accionen els aparells 
utilitzats amb la finalitat de facilitar la diagnosi i el posterior tractament medie. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i controlar els aparells utilitzats per diagnosticar malalties i trastorns del sistema nerviós 
o de diferents órgans, per fer radiografies o per anestesiar. 

- Aplicar els coneixements tecnics deis aparells i deis principis i les practiques de la medicina per 
tal d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant l'acompliment de la feina i per 
mantenir aquests aparells en bones condicions. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquesl grup primari: 

• Operador d'equip d'electrocardiografia 
• Operador d'equip de radiologia 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 133 



• Operador d'equip medie d'escanner 

3049 Altres operadors d'equips optics i electronics 

Aquest grup primari inclou els operadors d'equips optics i electronics no classificats en el 
subgrup 304 <<Operadors d'equips optics i electronics>>. 

305 Professionals de la navegació marítima 

3051 Oficials maquinistes 

Els oficials maquinistes controlen el funcionament, el manteniment i la reparació deis equips 
mecanics, electrics i electronics de les maquines a bord de vaixells i acompleixen els controls 
tecnics pertinents, o exerceixen funcions semblants aterra. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar el funcionament, el manteniment i la reparació deis equips mecanics, electrics i 
electronics i de les maquines a bord de vaixells. 

- Encarregar el combustible i altres subministraments necessaris per al servei de la sala de 
maquines i portar un registre de les operacions. 

- Efectuar el control tecnic de la instal·lació, el manteniment i la reparació de les maquines i equips 
de que es disposa a bord per assegurar que es compleixen les específicacions, les normes i els 
reglaments pertinents. 

- Aplicar els coneixements tecnics deis principis i les practiques relatius a les maquines i equips de 
que es disposa a bord per tal d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant 
l'acompliment de la feina. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Oficial maquinista de vaixell 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajustador muntador de motors d'embarcacions (7613) 
o Enginyer mecanic de motors marins (2054) 

3052 Capitans i oficials de pont 
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Els capitans i oficials de pont assumeixen el comandament i dirigeixen la navegació de vaixells 
i embarcacions similars o desenvolupen tasques semblants des de terra. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assumir el comandament i dirigir la navegació de vaixells o embarcacions semblants a la mar o 
en vies navegables interiors. 

- Controlar i participar en les operacions a coberta i de guardia en el pont de comandament. 
- Conduir els vaixells a !'entrada o la sortida deis ports i al llarg del seu camí per canals estrets i 

altres aigües. 
- Assegurar la carrega i la descarrega en condicions de seguretat per a les mercaderies i 

l'observanga de les normes, els reglaments i els procediments de seguretat per part de la 
tripulació i els passatgers. 

- Efectuar el control tecnic del manteniment i reparació de vaixells per assegurar que es 
compleixen les especificacions, les normes i els reglaments pertinents. 

- Aplicar els coneixements tecnics deis principis i les practiques relatius al funcionament i la 
navegació deis vaixells per tal d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant 
l'acornpliment de la feina. 

- Encarregar els estris i les provisions necessaris, contractar la tripulació i portar un registre de les 
operacions. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Capita de la marina mercant 
• Oficial de navegació 
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• Practic de port 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Instructor de conducció de vaixells (3220) 
o Mariner (8550) 

306 Professionals de la navegació aeronautica 

3061 Pilots d'aviació i professionals similars 

Els pilots d'aviació i professionals similars verifiquen tots els instruments de control i equips 
medmics, electrics i electrónics necessaris per dirigir la navegació d'aeronaus peral transport 
de passatgers, correu i carrega, i acompleixen tasques connexes abans d'envolar-se i durant 
el vol. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Pilotar avions i dirigir-ne el rumb d'acord amb els procediments establerts de control i navegació. 
- Preparar i provar un pla de vol o verificar un pla de vol habitual. 
- Assegurar-se que tots els equips mecanics, electrics i electronics, fins i tot els instruments i els 

dispositius de control, funcionen correctament. 
- Aplicar els coneixements tecnics deis principis i les practiques de la navegación aeria per tal 

d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant l'acompliment de la feina. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Comandant d'aeronau 
• Pilot d'aeronau 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Instructor de conducció d'avions (3220) 
o Radionavegant (3042) 

3062 Controladors aeris 

Els controladors aeris dirigeixen el moviment de les aeronaus a l'espai aeri i als aeroports 
mitjanc;ant la radio, el radar i les senyalitzacions Iluminases, i proporcionen informacions 
pertinents als pilots. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Dirigir i controlar les aeronaus quan s'aproximen, aterren o s'envolen deis aeroports o dur a 
terme maniobres a terra. 

- Dirigir i controlar les aeronaus que es traben en espais aeris sota la seva vigilancia. 
- Examinar i aprovar els plans de vol. 
- Informar a la tripulació i el personal d'operacions aterra sobre les condicions atmosferiques, els 

serveis disponibles, els plans de vol i el transit aeri. 
- Aplicar els coneixements tecnics deis principis i les practiques de control del transit aeri per tal 

d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant l'acompliment de la feina. 
- Iniciar i organitzar els serveis i els procediments d'urgencia, de recerca i de salvament. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres trebailadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Controlador de transit aeri 

3063 Tecnics en seguretat aeronautica 

Els tecnics en seguretat aeronautica duen a terme tasques tecniques relatives al disseny, la 
instal-lació, el funcionament, el manteniment i la reparació de sistemes de control del transit 
aeri i de l'aeronautica. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Efectuar treballs tecnics relacionats amb la recerca i el desenvolupament d'equips electrónics i 
electromecanics utilitzats en aeronautica, i assajar prototipus. 

- Oferir suport tecnic en el disseny i la projecció de circuits interactius de control de la navegació 
aeria i sistemes de detecció d'avions i seguiment o observació del seu rumb. 

-Contribuir al calcul i l'estimació deis costos i a la determinació de les normes i les especificacions 
de caracter técnico amb finalitats d'instrucció pel que fa als equips de seguretat aeronautica i de 
control del transit aeri. 

- Col·laborar en les tasques de control tecnic de la construcció, la instal·lació, el funcionament, el 
manteniment i la reparació deis aparells de control aeronautic des de terra per assegurar el 
compliment deis reglaments, les normes i les recomanacions pertinents. 

- Modificar sls aparells de control aeronautic des de terra per adequar-los a nous procediments de 
control de transit aeri. 

- Controlar i calibrJr els instruments i els aparells de control aeronautic des de terra per garantir 
!'exactitud i la seguretat de les maniobres de vol, aterratge i envol. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en seguretat del transit aeri 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer mecanic (2054) 
o Mecanic de sistemes hidraulics d'avions (7612) 

307 Tecnics en edificació, seguretat en el treball i control de qualitat 

3071 Tecnics en edificació, prevenció i investigació d'incendis 

Els tecnics en edif1cació, prevenció i investigació d'incendis, en representació de les autoritats 
públiques o d'empreses industrials o d'altres tipus, inspeccionen i assessoren en la realització . 
d'edificis i estructures en construcció, acabats de construir o ja existents per tal d'assegurar el 
compliment de les reglamentacions sobre construcció, anivellament, etc. També assessoren i 
inspeccionen els sistemes de prevenció d'incendis o els llocs on s'han produ'it per descobrir 
les causes del sinistre. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar i inspeccionar els qui construeixen edificis i altres estructures sobre l'aplicació de les 
normes i els reglaments sobre construcció, anivellament i zonificació i en materia de qualitat i 
seguretat deis edificis i altres estructures. 

- Inspeccionar els edificis i les estructures existents per comprovar si hi ha deficiéncies de 
manteniment, infraccions de les disposicions sobre habitatge o condicions perilloses, i 
assessorar sobre aixó. 

- Inspeccionar fabriques, hotels, cinemes i altres edificis, establiments i estructures per descobrir 
riscs d'incendi i aconsellar sobre la manera d'eliminar-los. 

- Inspeccionar els llocs on s'ha esdevingut un incendi per descobrir les causes del sinistre. 
- Exercir tasques af1ns. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en control d'edificacions 
• Tecnic en investigació d'incendis 
• Técnic en prevenció d'incendis 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Bomber (5230) 

3072 Tecnics en seguretat en el treball 
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Els tecnics en seguretat en el treball actuen en representació d'autoritats públiques o 
d'empreses industrials o d'altres tipus amb l'objectiu d'assegurar l'aplicació deis reglaments i 
de les normes tecniques de seguretat i higiene en ei treball. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar els representants deis empresaris i deis treballadors sobre l'aplicació de les 
reglamentacions nacionals i altres normes en materia de seguretat i ambient a la feina. 

- Inspeccionar els llocs de treball per assegurar-se que aquests, la maquinaria i els equips estiguin 
d'acord ambles prescripcions, les normes i les reglamentacions pertinents. 

- Inspeccionar els llocs de treball i comprovar el compliment deis reglaments i les normes de 
seguretat relatives a metodes de treball i accidents laborals. 

-Inspeccionar els establiments per assegurar-se que es compleixen els reglaments i les normes 
sobre emissió d'agents contaminants i l'eliminació de residus perillosos. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en seguretat i higiene en el control del medi ambient 
• Tecnic en seguretat i higiene en el treball 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Inspector de treball i Seguretat Social (2530) 

3073 Tecnics en control de qualitat 

Els tecnics en control de qualitat actuen en representació d'autoritats públiques o d'empreses 
industrials o d'altres tipus amb l'objectiu d'assegurar l'aplicació deis reglaments i les normes 
tecniques en la qualitat deis articles de consum. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Inspeccionar centres de producció, transformació, transport, manipulació, emmagatzematge i 
venda de productes per tal d'assegurar-se que aquests productes s'ajusten a les 
reglamentacions i les normes pertinents. 

-Inspeccionar els productes acabats o les peces fabricades a fi d'assegurar-se que estiguin · 
d'acord ambles reglamentacions vigents i les normes de qualitat preestablertes. 

- Assessorar les empreses i el públic en general sobre l'aplicació de les reglamentacions i les 
normes en materia d'higiene, sanitat, puresa i classificació de productes primaris, aliments, 
cosmetics i articles semblants. 

- Assessorar els fabricants, els conductors i el personal encarregat del manteniment i la reparació 
d'automobils i altres vehicles sobre l'aplicació de normes tecniques i condicions que han de re
unir els vehicles. 

- Inspeccionar els vehicles per tal d' assegurar-se que estiguin d'acord amb les reglamentacions 
pertinents i normes de qualitat preestablerta. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en control de qualitat 
• Tecnic en control de qualitat d'alimentació 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Verificador d'aparells i quadres electrics (7621) 

31 Tecnics en ciencies naturals i en sanitat 

311 Tecnics en ciencies naturals i professionals auxiliars similars 

3111 Tecnics en ciencies biologiques 

Els tecnics en ciencies biologiques executen les tasques tecniques relacionades amb el 
desenvolupament ci'apiicacions de les ciencies biologiques en !'agricultura, la indústria, la me
dicina, la salut pública i altres ambits. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar materials i equips per a experiments, proves i analisis. 
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- Recollir especimens i preparar mostres, com ara cel·lules, teixits, parts o órgans de plantes, 
animals o éssers humans, per dur a terme experiments, proves i analisis. 

- Ajudar a efectuar o dura terme experiments, proves i analisis en els seu camp d'especialització. 
- Organitzar el manteniment i la reparació d'aparells de recerca. 
- Exercir tasques atir1s. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Taxidermista 
• Tecnic en bacteriologia 
• Tecnic en bioquímica 
• Tecnic en zoologia 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Auxiliar de laboratori d'analisis clíniques (3121) 
o Professional de ciencies biológiques de nivel! mitja (2711) 

3112 Tecnics agrónoms, zootecnics i forestals 

Els tecnics agrónoms, zootecnics i forestals duen a terme tasques tecniques relacionades amb 
l'organització i l'execució deis treballs en les explotacions agrícoles i forestals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar materials i equips per a experiments, proves i analisis. 
- Recollir especimens i preparar mostres, com ara cel·lules, teixits, parts i órgans de plantes o 

animals, per fer experiments, proves i analisis. 
- Ajudar a efectuar o dura terme experiments, proves i analisis en el seu camp d'especialització. 
- Analitzar mostres de diferents varietats de llavors per determinar-ne la qualitat, la puresa i el 

percentatge de germinació. 
- Organitzar el manteniment i la reparació d'aparells de recerca. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic agrónom 
• Tecnic en silvicultura 
• Tecnic forestal 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enginyer tecnic agrícola en indústries agrícoles (2712) 

3113 Assessors agraris i forestals 
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Els assessors agraris i forestals ofereixen assistencia técnica i assessoren sobre metodes i 
problemes relatius a !'agricultura i la silvicultura. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Mantenir-se al corrent deis metodes i les tecniques pertinents en materia d'agricultura o silvicul
tura. 

- Assessorar sobre metodes i mitjans per millorar la qualitat deis productes i augmentar el 
rendiment i la producció i sobre mesures per millorar !'eficiencia de les tasques agraries o les 
operacions forestals i conservar els recursos naturals i el medi ambient. 

- Assessorar sobre mesures per tractar problemes, com ara els de l'erosió o les plagues. 
- Organitzar demostracions i distribuir material per promoure l'adopció de practiques i tecniques 

perfeccionades. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Assessor agrari 
• Demostrador de practiques agraries 
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312 Tecnics en sanitat 

3121 Tecnics de laboratori sanitari 

Els tecnics de laboratori sanitari duen a terme, en col-laboració amb els metges i infermers, 
tasques relacionadas amb la recerca i analisi de la salut. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar materials i equips per a experiments, proves i analisis. 
- Recollir i preparar mostres per efectuar les analisis. 
- Ajudar a efectuar, sota la supervisió del metge o infermer, proves i analisis. 
- Organitzar el manteniment i la reparació d'aparells de recerca. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Auxiliar de laboratori d'analisis clíniques 
• Tecnic de laboratori sanitari 

3122 Ajudants de veterinaria 

Els ajudants de veterinaria acompleixen tasques d'assessorament, prevenció i cura propies de 
la medicina veterinaria, d'abast i complexitat més limitats que les que duen a terme els 
veterinaris, i els ajuden a preparar i mantenir en bon estat !'instrumental i altres equips. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Tractar animals malalts o ferits, especialment en cas de malalties i afeccions corrents. 
- Preparar i mantenir en bon estat els instruments i els materials utilitzats per al tractament 

veterinari deis animals. 
- Dur a terme tasques tecniques relatives a la inseminació artificial i la reproducció deis animals. 
- Prepara¡· els animals peral seu examen o tractament i subjectar-los durant el tractament, quan 

calgui. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant de veterinari 
• Castrador 
• Tecnic en inseminació artificial 

3123 Higienistas 

Els higienistas ofereixen assistencia i assessorament tecnics sobre les mesures necessaries 
per restablir o millorar les condicions sanitarias, d'abast i complexitat més limitats que els que 
ofereixen els metges, i en supervisen l'aplicació. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Estudiar els problemes de sanejament ambiental, higiene i riscos pera la salut relacionats amb el 
medi ambient i les tecniques pertinents i assessorar sobre aquestes qüestions. 

- Promoure l'adopció de mesures ·preventives i correctives, com ara les de lluita contra les 
especies vectores de malalties, el control de la contaminació de !'aire per susbtancies nocives, la 
manipulació higiénica d'aliments, l'evacuació adequada de residus i la neteja de !loes públics. 

- Organitzar demostracions i distribuir material per promoure l'adopció de practiques i tecniques 
més perfeccionades. 

-Aplicar el coneixement deis principis i les practiques d'higiene, la sanitat i el sanejament per tal 
d'identificar i resoldre els problemes que poden sorgir durant l'acompliment de la feina. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Higienista 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Higienista dental (3124) 
o Tecnic en control de qualitat (3073) 

3124 Ajudants d'odontologia 

Els ajudants d'odontologia duen a terme tasques d'assessorament, prevenc1o 1 cura 
bucodental, d'abast i complexitat més limitats que les que duen a terme els odontologes, i 
ajuden aquests a preparar i assegurar el manteniment en bones condicions de !'instrumental i 
altres equips, i preparen els materials i ajuden els pacients a disposar-se per al seu examen i 
tractament. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar comunitats i particulars sobre higiene bucodental, alimentació i altres mesures de 
profilaxi dental. 

- Dur a terme examens dentals per formular diagnostics o remetre els casos més difícils als 
dentistes, quan calgui. 

- Netejar les dents i preparar i obturar les cavitats. 
- Preparar i mantenir en bones condicions els instruments i els equips d'odontologia. 
- Preparar materials dentals. 
- Ajudar els pacients a preparar-se peral seu examen o tractament. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant d'odontologia 
• Higienista dental 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Auxiliar d'infermeria en consultori dental (5112) 
o Mecanic reparador de prótesis dentals (7711) 

3125 Ajudants farmaceutics 

Els ajudants farmaceutics subministren i preparen els medicaments, les locions i les mixtures, 
d'acord amb les funcions de la seva competencia, en farmacies, hospitals i dispensaris. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Preparar medicaments i altres combinats farmaceutics d'acord amb les funcions de la seva 
competencia. 

- Subministrar medicaments i donar instruccions verbals i per escrit sobre la seva utilització, en la 
forma que prescriuen els metges, els veterinaris o altres professionals autoritzats. 

- Netejar i preparar bis equips i els recipients utilitzats per preparar i subministrar medicaments i 
compostos farmacéutics. 

- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant farmacéutic 

3129 Altres técnics en sanitat inclosos els de la medicina tradicional 
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Aquest grup primari inclou els tecnics en sanitat, incloent-hi els de la medicina tradicional, no 
classificats en el subgrup 312 «Técnics en sanitat>>. 

En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure: 

- Guarir determinades malalties mitjanc;;ant l'homeopatia (administrar al pacient quantitats o dosis 
infinitesimals de les mateixes s:Jbstancies que poden provocar la malaltia que es tracta de 
guarir). 

- Tractar els problemes d'orientació en casos de ceguesa. 
- Tractar malalties i lesions utilitzant herbes, plantes medicinals i altres técniques d'ús tradicional 
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en les seves comunitats. 
- Intentar guarir les malalties humanes mitjanc;ant terapies basades en la influencia i suggestió 

mental. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Curandero 
• Naturópata 
• Tecnic en homeopatia 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Metge homeópata (21 21) 
o Metge naturista (2121) 
o Tecnic en ortopedia (3133) 
o Tecnic en prótesis (3133) 

313 Altres tecnics en sanitat no classificats en altres apartats 

3131 Professionals de la dietética i la nutrició 

Els professionals en dietética i nutrició perfeccionen o desenvolupen conceptes i métodes 
relatius a la preparació i l'aplicació de régims alimentaris amb finalitats generals i 
terapéutiques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Idear, preparar o posar a prova metodes de nutrició i regims alimentaris. 
- Organitzar i dirigir la preparació de regims alimentaris terapeutics i d'altres tipus pera persones. 
- Participar en programes educatius en materia de nutrició i en activitats de prevenció i correcció 

de deficiencies nutricionals. 
- Assessorar sobre els aspectes relatius a la nutrició i la salut en programes de salut comunitaris. 
- Preparar xerrades i conferencies sobre nutrició i regims alimentaris. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Técnic en dietética 
• Tecnic en nutrició 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Metge d'endocrinologia i nutrició (2121) 

3132 Óptics i optometristes 

Els óptics i optometristes prescriuen i ajusten ulleres i lents de contacte i assessoren pel que fa 
a la seva utilització i la d'altres ajuts visuals i sobre la il·luminació adecuada per treballar i llegir. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Examinar la vista i prescriure ulleres, lents de contacte i altres tractaments per millorar la visió, i 
remetre els casos que poden exigir atenció medica o quirúrgica als professionals pertinents entre 
els metges. 

- Assessorar sobre la utilització adequada d'ulleres i lents de contacte, la il·luminació apropiada 
per treballar o llegir i sobre altres ajuts visuals. 

- Muntar les lents prescrites a les muntures, adaptar-les o ajustar les lents de contacte a les 
necessitats deis clients. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Óptic de lents de contacte 
• Óptic oftalmóleg 
• Optometrista 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Metge oftalmóleg (2121) 

3133 Fisioterapeutes 

Els fisioterapeutes tracten afeccions deis ossos, els músculs i de parts deis sistemes 
circulatori, nerviós, per mitja de metodes manuals, aplicació d'ultrasó, calor, raigs laser o altres 
tecniques semblants, o bé apliquen tractaments de fisioterapia i terapies connexes com a part 
del tractament de persones discapacitades, incloent-hi les persones discapacitades 
psíquicament. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Tractar afeccions i trastorns de les articulacions, els ossos, els músculs i de parts deis sistemes 
circulatori o nerviós per mitja de metodes manuals, aplicació d'ultrasó, calor, raigs laser o altres 
tecniques semblants. 

- Fer massatges als clients o pacients per tal de millorar-ne la circulació sanguínia, calmar o esti
mular el sistema nerviós, facilitar l'eliminació, estirar tendons contrets i aconseguir altres efectes 
terapeutics. 

- Examinar deformitats i afeccions corporals per determinar i prescriure membres artificials i altres 
aparells ortopedics i col·laborar en la col·locació i l'ensenyament del seu ús. 

- Aplicar terapies fisioterapeutiques i afins en el tractament de malalts amb trastorns psíquics o de 
discapacitats psíquics. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Fisioterapeuta 
• Massatgista fisioterapeuta 
• Tecnic en ortopedia 
• Tecnic en prótesis 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Massatgista terapeuta (3134) 

3134 Terapeutes ocupacionals 

Els terapeutes ocupacionals duen a terme sota la prescripció medica la rehabilitació del 
pacient, mitjanc;:ant tecniques adaptades a les necessitats de les seves deficiencies per 
aconseguir la resposta desitjada. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Aplicar diversos metodes al pacient sota la prescripció medica (activitats manuals, educatives, 
recreatives, culturals, etc.) de forma que s'aconsegueixi la resposta desitjada, ja sigui física o 
mental. 

-Conservar en bon estat el material que s'utilitzi en el servei de terapia ocupacional. 
- Observar i anotar les dades c/íniques per a la correcta vigilancia deis pacients. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Massatgista terapeuta 
• Terapeuta de readaptació professional 
• Terapeuta ocupacional 

3135 Logopedes 
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Els logopedes duen a terme el tractament deis detectes de pronunciació que puguin tenir les 
persones. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Analitzar, estudiar i investigar els problemes de pronunciació deis nens. 
- Aplicar les tecniques precises per a la correcció de les pertorbacions o expressions verbals deis 

pacients. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Logopeda 
• Tecnic en ortofonía 

3136 Podólegs 

Els podólegs apliquen els coneixements de la podología en la prevenció, guariment i 
tractament deis peus. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Estudiar, analitzar i investigar els diferents problemes relacionats amb la salut deis peus. 
- Tractar i solucionar les induracions i els problemes amb les durícies en les diferents parts deis 

peus. 
- Mantenir en bones condicions els materials a utilitzar. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Callista 
• Podoleg 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Pedicur (5130) 

32 Tecnics en educació infantil, instructors de vol, navegació i conducció de vehicles 

321 Tecnics en educació infantil i educació especial 

3211 Tecnics en educació infantil 

Els tecnics en educació infantil organitzen jocs i activitats educatives individuals o col·lectives 
destinades a promoure el desenvolupament físic i mental i el comportament social deis infants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Programar i organitzar activitats destinades a estimular el desenvolupament físic i la sociabilitat 
deis infants. 

- Promoure la facilitat d'expressió deis infants mitjanc;;ant la narració de cantes i l'organització de 
sessions de simulació de papers o teatre infantil, la recitació de poemes per a infants, danses i 
canc;;ons infantils, conversa i discussió. 

-Observar els infants per poder avaluar-ne els progressos i posar els pares al corrent deis 
resultats assolits o deis problemes detectats. 

-Supervisar els infants durant les seves activitats per garantir-ne la seguretat i resoldre els 
conflictes que es puguin esdevenir. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic en educació infantil 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Professor d'ensenyament infantil (2812) 
o Professor d'ensenyament primari (2811) 
o Zelador de llar d' infants (5121) 
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3212 Tecnics educadors d'educació especial 

Els tecnics educadors d'educació especial ensenyen, en el nivell d'instrucció que convingui, 
nens, joves i adults, siguin persones amb discapacitats psíquiques o físiques o bé persones 
que tinguin dificultats per aprendre i instruir-se. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar activitats d'acord amb les necessitats i possibilitats deis alumnes. 
- Ensenyar mitjan<;ant l'ús de tecniques i mitjans adequats a les deficiencies i a nivell de l'alumne-

com ara el sistema Braille d'escriptura o el de lectura labial- i supervisar les tasques a l'aula. 
-Estimular la confian<;a deis alumnes, ajudar-los a descobrir i adoptar metodes que disminuexin 

les limitacions que la seva deficiencia o dificultat els imposa i infondre'ls un sentiment 
d'autorealització. 

- Organitzar exercicis, treballs practics i proves, observar i avaluar els progressos de cada alumne 
i intercanviar impressions sobre aixó amb els pares, el professor encarregat, els terapeutes, els 
assistents socials i altres persones interessades. 

- Preparar informes escolars i docents. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tecnic educador de persones discapacitades 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Professor d'educació especial (2820) 

322 lnstructors de vol, navegació i conducció de vehicles 

3220 lnstructors de vol, navegació i conducció de vehicles 

Els instructors de vol, navegació i conducció de vehicles es dediquen a activitats. 
d'ensenyament i instrucció de pilots de vol, navegació, conductors de vehlcles automóbils, 
maquinistas de locomotores o conductors de tren subterrani i altres maquines. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explicar les funcions i el funcionament deis comandaments i órgans de control per conduir 
automóbils, pilotar avions, embarcacions o altres vehicles. 

- Acompanyar els alumnes durant l'aprenentatge i demostrar i ensenyar les tasques i funcions que 
han d'exercir. 

- Explicar les normes, els reglaments i les lleis pertinents. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Instructor de conducció d'avions 
• Instructor de conducció de vaixells 
• Professor d'autoescola 

33 Professionals de suport d'operacions financeres i comercials 

331 Professionals de suport d'operacions financeres i algunes operacions comercials 

3311 lntermediaris de canvi, borsa i finances 
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Els intermediaris de canvi, borsa i finances compren i venen títols, accions, obligacions i altres 
valors financers, operen en el mercat de divises i en mercats de lliurament immediat o a llarg 
termini, en nom de la seva empresa o per als clients, a canvi d'una comissió, i recomanen 
transaccions als clients o al personal directiu de la seva empresa. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Obtenir informacions sobre la situació financera deis clients o de les empreses en que es podria 
invertir. 
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- Analitzar les tendencies del mercat respecte a títols, obligacions, accions i altres valors financers, 
incloent-hi les divises. 

- Informar als clients eventuals sobre les condicions i les perspectives del mercat. 
- Assessorar sobre la negociació de condicions i l'organització de préstecs i sobre la col·locació 

d'accions i oblig2cions en el mercat financer a fi de reunir capital per als seus clients, i participar 
en els tramits pertinents. 

- Registrar i transmetre ordres de compravenda de títols, accions, obligacions o altres valors 
financers, incloent -hi divises, amb vista al lliurament futur o immediat. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de canvi i borsa 
• Corredor de comen;: 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat de serveis financers (4012) 
o Representant de comen;: i tecnic de vendes (3320) 

3312 Agents d'assegurances 

Els agents d'assegurances assessoren els seus clients sobre assegurances de vida, accidents, 
incendis, automóbils, responsabilitat civil, dotació i d'altres tipus i venen aquestes 
assegurances. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Obtenir les informacions necessaries sobre els antecedents deis clients per determinar el tipus i 
les condicions apropiats de l'asseguran<;:a. 

- Negociar amb els clients per determinar els tipus i els nivells de risc, l'abast de la cobertura i les 
condicions de pagament. 

- Negociar i establir polisses de reasseguran<;:a. . 
- Assessorar sobre les assegurances per a operacions, projectes, instal·lacions o riscos 

importants o especials, negociar les condicions d'aquestes assegurances i establir les polisses 
pertinents. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent d'assegurances 
• Assegurador 
• Corredor d'assegurances 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Taxador d'assegurances (3315) 
o Tecnic en seguretat i higiene en el treball (3072) 

3313 Agents immobiliaris 

Els agents immobiliaris s'ocupen de la compravenda, el lloguer i l'arrendament de béns 
immobles, generalment en representaciódets clients i a canvi del pagament d'una comissió. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Obtenir informacions sobre les propietats en venda o en lloguer i sobre les necessitats deis 
eventuals compradors o llogaters. 

- Ensenyar les propietats en venda o en lloguer als eventuals compradors o llogaters i explicar-los 
les condicions de venda, lloguer o arrendament. 

- Preparar contractes de lloguer i, si s'escau, la transferencia deis drets de propietat. 
-Cobrar el lloguer i l'import de diposits a compte o la fian<;:a en nom del propietari i examinar els 

béns immobles abans i després del seu arrendament i durant el període que aquest duri. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de la propietat immobiliaria 
• Corredor de finques 
• Venedor de propietats immobiliaries 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat d'operacions financeres d' hipoteques (4012) 

3314 Agents de viatges 

Els agents de viatges organitzen viatges, programen itineraris i reserven allotjament per als 
clients, i organitzen o venen arranjaments col·lectius de viatge pera grups que marxen per 
motiu de negocis o vacances. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Aconseguir informacions sobre la disponibilitat, els costos i els avantatges de diferents tipus de 
transport i allotjament, assegurar-se deis desitjos deis clients i assessorar-los sobre els seus 
viatges. 

- Efectuar i confirmar reserves de viatge i allotjament, lliurar els bitllets i altres documents 
justificatius als clients i cobrar aquests serveis. 

- Organitzar viatges col·lectius, de negocis o vacances, i vendre'ls a grups o persones. 
- Ajudar els clients a aconseguir els certificats i els visats necessaris per als seus viatges. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de turisme en viatges 
• Agent de viatges 
• Operador turístic 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat d'agencies de viatges (4521) 
o Gerent d'empreses d'activitats recreatives amb menys de deu assalariats (1409) 
o Tecnic d'activitats turístiques (2913) 

3315 Taxadors i subhastadors 

Els taxadors i subhastadors determinen el valor de béns i mercaderies i avaluen les perdues 
cobertes per polisses d'assegurances. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Determinar la qualitat o el valor de primeres materies, béns immobles, equips industrials, efectes 
personals i d'ús domestic, obres d'art, pedres preciases i altres objectes en venda o que cal 
assegurar. 

-Avaluar les responsabilitats de companyies d'assegurances i reassegurances per les perdues 
que cobreixen les seves pólisses. 

- Vendre en subhasta pública diverses classes de béns: propietats immobles, automóbils, 
productes basics, bestiar, obres i objectes d'art, joies i altres articles. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Subhastador 
• Taxador d'assegurances 
• Taxador d'equips industrials 
• Taxador de sinistres 

3316 Agents de compres 
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Els agents de compres duen a terme compres de béns i serveis per compte d'una empresa in
dustrial, comercial, d'altres tipus, o de qualsevol organització. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Negociar i contractar la compra d'equips, primeres materies, productes i subministraments pera 
fabriques, serveis d'utilitat pública, serveis estatals o altres establiments, o comprar mercaderies 
per revendre-les. 

- Obtenir informació sobre les necessitats i les existencies de materials, i determinar la quantitat, la 
qualitat i els costos del que cal comprar, les dates de lliurament i altres condicions deis 
contractes. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupac,¡ons incloses en aquest grup primari: 

• Agent de compres 
• Comprador de mercaderies de comer<;: a l'engrós 
• Comprador de mercaderies de comerc;: al detall 

3319 Altres professionals de suport d'operacions financeres 

Aquest grup primari inclou els altres professionals de suport d'operacions financeres no 
classificats en el subgrup 331 <<Professionals de suport d'operacions financeres i algunes 
operacions comercials>>. 

En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure: 

- Visitar i captar nous clients per a la seva entitat bancaria. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Comercial de banca 

332 Representants de comen; i tecnics de vendes 

3320 Representants de comen; i tecnics de vendes 

Els representants de comen; i tecnics de vendes venen béns i serveis a l'engrós, fins i tot 
instal·lacions, maquines i articles d'ús tecnic, i proporcionen informació especialitzada quan 
aquesta es requereix. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Obtenir ordres de venda de béns i serveis a establiments industrials i a empreses detallistes o 
majoristes o d'altres tipus. 

- Vendre equips, aparells o instruments tecnics, recanvis i altres subministraments, amb els 
serveis que requereixin, a empreses comercials, industrials o d'altres tipus i a clients particulars. 

- Proporcionar als clients i als pressumptes compradors informació general o técnica sobre les 
característiques i funcionament del material tecnic en venda i demostrar-ne la utilització. 

- Informar els fabricants sobre la reacció i les necessitats deis usuaris. 
- Fer visites periódiques a professionals de la medicina, per donar-los a coneixer productes 

farmaceutics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de vendes del comerc;: 
• Comercial de vendes 
• Corredor de fabrica 
• Representant de comerc;: i tecnic de vendes 
• Viatjant de comen;: 
• Visitador medie, promotor de productes farmaceutics 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agent de compres (3316) 
o Dependent d'alimentació i begudes (5330) 
o Venedor a domicili (9002) 
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o Venedor ambulant de productes alimentaris (9001) 

34 Professionals de suport de gestió administrativa 

341 Professionals de suport de gestió administrativa amb tasques administrativas generals 

3411 Secretaris administratius i similars 

Els secretaris administratius i similars acompleixen i donen suport a les tasques de 
comunicació, documentació i coordinació de la gestió interna d'una unitat orgé'mica per tal 
d'assistir el cap de la unitat o altres persones, i aixequen actes taquigrafiques de reunions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Redactar correspondencia i actes administratives. 
- Propasar, fer fixar i vigilar el compliment deis terminis i les dates límit i deis recordatoris periódics. 
- Examinar sol·licituds de convocatoria de reunions i cites, determinar sistematicament les dates 

d'aquestes reunions, viatges i organitzar unes i altres peral cap de la unitat i altres membres del 
personal. 

- Ajudar a preparar pressupostos, a controlar despeses, a redactar contractes i a establir 
sol·licituds i ordres de compra o d'adquisició. 

- Ajudar el cap de la unitat i altres membre del personal en els estudis, les enquestes i les analisis 
de caracter administratiu. 

- Ajudar el cap de la unitat a organitzar la recepció i l'acolliment de visitants o membres del perso-
nal. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Secretari administratiu 
• Secretari bilingüe 
• Secretari de direcció 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Taquimecanógraf (4210) 
o Auxiliar administratiu sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats (4300) 
o Auxiliar administratiu amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats (4400) 

3412 Professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars 
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Els professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars ajuden els directors i gerents 
d'empresa, els advocats i altres professionals en relació amb qüestions jurídiques i connexes, 
incloent-hi les relatives a assegurances, préstecs i altres transaccions financeres. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Examinar, o prendre les disposicions pertinents per fer examinar, documents jurídics i altres tex
tos. 

- Preparar documents que resumeixin opinions jurídiques o jurisprudencia o que estableixin les 
condicions de préstecs o assegurances. 

- Registrar documents sobre transferencies de propietats, títols i valors o altres afers que 
requereixen un registre oficial. 

- Comprovar la validesa deis documents i transmetre documents al registre d'accionistes d'una 
companyia. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Auxiliar de justícia 
• Jutge de pau 
• Oficial de justícia 
• Oficial de notaria 
• Passant d 'advocat 
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Ocupacions afins m incloses en aquest grup primari: 

o Auxiliar administratiu (4300, 4400) 
o Secretari de jutjat (2399) 

3413 Tenidors de !libres 

Els tenidors de !libres porten registres complets de les transaccions financeres d'una empresa i 
verifiquen !'exactitud deis comprovants i altres documents relatius a aquestes transaccions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Portar registres complets de totes les transaccions financeres d'una empresa segons els 
principis generals de la tenidoria de !libres, d'acord ambles funcions de la seva competencia. 

-Verificar !'exactitud deis comprovants i altres documents relatius a ingressos i despeses i altres 
transaccions financeres. 

- Preparar declaracions i informes financers sobre períodes determinats. 
- Aplicar el coneixement deis principis i les ¡.;ractiques de la tenidoria de !libres per tal de descobrir 

i solucionar els problemes que sorgeixin durant l'acompliment de la seva tasca. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Perit mercantil 
• Tenidor de !libres 
• lnteNentor de banca 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat de tenidoria de !libres (4011) 
o Tecnic en comptabilitat (2411, 2911) 

3414 Professionals de suport de seNeis estadístics, matematics i similars 

Els professionals de suport de serveis estadístics, matematics i similars ajuden en les tasques 
de compilació, tractament i presentació de dades estadístiques o actuaríais. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Executar calculs matematics, estadístics i actuarials. 
- Ajudar en la supeNisió técnica de l'elaboració de censos i enquestes. 
- Dur a terme tasques relacionades amb la compilació de dades i les operacions de control de 

qualitat en censos i enquestes. 
- Utilitzar programes informatics estandards per efectuar calculs matematics, estadístics i 

actuarials. 
- Presentar els resultats d'operacions matematiques, estadístiques o actuarials en grafics o 

quadres. 
- Controlar i supeNisar els treballs de camp relatius a censos i enquestes. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Actuari auxiliar 
• Auxiliar estadístic 
• Inspector d'enquestadors de censos i enquestes 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Actuari (2021) 
o Estadístic (2022) 

342 Professionals de caracter administratiu de duanes, tributs i similars que treballen en 
tasques propies de les administracions públiques 

3421 Agents de duanes i fronteres 

Els agents de duanes i fronteres controlen les persones i els vehicles que travessen les 
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fronteres nacionals per tal de fer complir les lleis, els reglaments i les disposicions estatals 
pertinents. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Vigilar les fronteres nacionals i les aigües costaneres per tal d'impedir !'entrada o sortida il·lícita 
del país i que s'importin o s'exportin divises o mercaderies il·legalment. 

- Controlar els documents de viatge deis qui travessen les fronteres nacionals per assegurar-se 
que tenen els permisos, els visats o els certificats necessaris. 

- Controlar l'equipatge de les persones que travessen les fronteres nacionals per assegurar-se 
que no s'infringeixen els reglaments i les disposicions estatals sobre la importació o l'exportació 
de mercaderies i divises. 

- Controlar e!s manifestos i els documents c.ie transport i la ca.rrega de!s vehicles que travessen les 
fronteres nacion.::lis rer assegurar-se que són conformes als reglaments i les disposicions 
estatals sobre la importació i l'exportació de mercaderies i sobre mercaderies en transit, i per ve
rificar que s'han fet els pagaments oportuns. 

-Testimoniar, si cal, davant els tribunals sobre les circumstancies i resultats de les investigacions i 
les operacions que s'hagin dut a terme. · 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de duanes 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gestor de duanes (3512) 

3422 Professionals de suport de les administracions públiques de tributs 

Els professionals de suport de les administracions públiques de tributs examinen declaracions 
tributarles, factures de venda i altres documents per tal de determinar el tipus i la quantitat 
d'impostos, aranzels, gravamens i altres taxes públiques que han de pagar els particulars o les. 
empreses, i remeten els casos excepcionals o importants als seus superiors. · 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar les organitzacions, les empreses i el públic en general sobre la interpretació 
adequada de les lleis, els reglaments i les disposicions estatals en materia de fixació i pagament 
d'impostos, aranzels, gravamens i altres taxes públiques, i sobre els drets i les obligacions deis 
contribuents. 

- Examinar declaracions tributarles, facturas de venda i atres documents pertinents per fixar el 
tipus i la quantia deis impostas, aranzels, gravamens i altres taxes públiques que calgui pagar. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent tributari 

3423 Professionals de suport de les administracions públiques de serveis socials 
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Els professionales de suport de les administracions públiques de serveis socials examinen 
sol-licituds de prestacions monetarias o en especie de la seguretat social per tal de determinar 
el dret a rebre aquestes prestacions i la seva quantia, i remeten els casos excepcionals o 
importants als seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Aconsellar els particulars, les empreses i les organitzacions sobre la interpretació adequada de 
les lleis i els reglaments relatius als regims públics de la Seguretat Social. 

- Aconsellar sobre les modalitats d'atribució de les prestacions i sobre els drets i obligacions del 
públic. 

- Examinar sol·licituds i atres documents pertinents per determinar el tipus la quantia de les 
prestac1ons que s'hagin de concedir als interessats. 

- Exercir tasques af!ns. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professionals de suport de les administracions públiques de pensions 
• Professionals de suport de les administracions públiques de prestacions socials 

3424 Professionals de suport de les administracions públiques de serveis d'expedició de !licencies 

Els professionals de suport de les administracions públiques de serveis d'expedició de 
!licencies examinen sol·licituds de !licencies i altres documents per exportar o importar 
mercaderies, crear una empresa, construir una casa o altres estructures, visitar el país o 
obten ir un passaport, i determinen les condicions de validesa o d'altres ti pus lligades a aquests 
documents, i remeten els casos excepcionals o importants als seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar els particulars sobre la interpretació adequada de les lleis, els reglaments i les 
disposicions relatius als tipus de !licencies o documents necessaris i a les condicions que els 
regeixen i sobre els drets i les obligacions del {)úblic. 

- Examinar sol·licituds i altres documentos pertinents per tal de determinar si es poden concedir 
les !licencies o els documents sol·licitats i les condicions exigides. 

-Examinar sol·licituds i aprovar l'expedició de passaports. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Professionals de suport de les administracions públiques de serveis d'expedició de !licencies i 
permisos 

• Professionals de suport de les administracions públiques de serveis d'expedició de passaports 

3429 Altres professionals de suport de les administracions públiques de tasques d'inspecció, con- . 
trol i similars · 

Aquest grup primari inclou els professionals de suport de les administracions públiques de 
tasques d'inspecció i control i similars no classificats en el subgrup 342 «Professionals de 
caracter administratiu de duanes, tributs i similars que treballen en tasques propies de les 
administracions públiques>>. 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari els agents de I'Administració pública que ins
peccionen establiments per vetllar pel compliment deis reglaments i les normes relatius a pesos i 
mesures i al control de preus o salaris, i que remeten els casos excepcionals o importants als 
seus superiors. 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Sotsinspector d'hisenda (2950) 
o Tecnic en control de qualitat de l'alimentació (3073) 
o Tecnic en seguretat i higiene en el treball (3072) 

35 Altres tecnics i professionals de suport 

351 Consignataris i agents en la contractació de ma d'obra 

3511 Consignataris 

Els consignataris són els encarregats en els ports de mar de representar !'armador d'un vaixell 
per atendre tot el que es relaciona amb la carrega i els passatges. 

Entre les seves tasq,Jes s'inclou: 

- Organitzar la producció de !listes i catalegs de venda o subhasta, fixar preus mínims de subhasta 
i licitar en representació deis clients en els mercats de lliurament immediat o futurs. 

- Reservar bodegues, determinar nolis i cobrar-ne l'import als clients. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Consignatari 

3512 Gestors de duanes 

Els gestors de duanes tramiten per compte deis seus clients els documents i les autoritzacions 
duaneres i s'asseguren que els permisos d'exportació o d'importació i les assegurances i 
altres formalitats hagin estat tramitats degudament. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Tramitar la documentació duanera necessaria per realitzar importacions o exportacions. 
- Comprovar el compliment deis requisits d'assegurances. 
- Comprovar el compliment deis tramits per obtenir permisos d'exportació o importació i altres 

formal itats. 
- Establir i signar manifiestos. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent marítim 
• Comissionista de duanes 
• Gestor de duanes 

3513 Agents o intermediaris en la contractació de ma d'obra llevat deis representants d'espectacles 

Els agents o els intermediaris en la contractació de ma d'obra llevat deis representants 
d'espectacles es dediquen, segons el cas, a adequar !'oferta a la demanda de treballadors, tot 
assenyalant els llocs de treball vacants als aspirants. Poden reunir o escollir els treballadors 
que requereix qualsevol empresari, públic o privat, sovint mitjan<;:ant el pagament d'una 
comissió, o contractar la ma d'obra necessaria per projectes o obres determinats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Col·locar aspirants a una feina en llocs de treballs vacants notificats a les oficinas públiques 
d'ocupació o assessorar en materia de formació professional i programes pertinents. 

-Trabar feina als aspirants mitjan<;:ant el pagament d'una comissió per part deis treballadors o 
empresaris interessats. 

- Consultar els pressumptes empresaris o els organismes pertinents sobre les qualificacions i 
altres característiques deis treballadors sol·licitats. 

- Aconseguir els treballadors que reuneixin les qualificacions i altres requisits previstos. 
- Garantir que els contractas de treball compleixin les normes legals vigentes i signar aquests 

contractas quan calgui. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent d'oficina d'ocupació 
• lntermediari en la contractació de ma d'obra 

3519 Representants d'artistes, agents de venda d'espais publicitaris i similars 
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Aquest grup primari inclou els representants d'artistes, agents de venda d'espais publicitaris i 
similars no classificats en el subgrup 351 «Consignataris i agents en la contractació de ma 
d'obra>>. 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari el personal que serveix d'intermediari per 
aconseguir o oferir determinadas informacions i serveis; que ven espais de publicitat en diaris i 
revistes, cartells d'anuncis i emissions de radio i televisió; que negocia els termes deis 
contractas que regeixen l'actuació en públic d'atletes, artistas, toreros i altres professionals, o 
negocia els acords i els drets de propietat intel·lectual relatius a la publicació, la representació, 
l'adaptació, la producció, l'enregistrament, la difusió i la venda d'obres literarias i musicals. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Apoderat de torero 
• Representant de publicitat 
• Representant esportiu 
• Representant literari 
• Representant teatral 

352 Tecnics especialistes de les forces de seguretat i detectius privats 

3521 Tecnics especialistes de la policia 

Els tecnics especialistes de la policia investiguen els fets i les circumstancies relacionats amb 
la comissió de delictes, amb la intenció d'impedir la realització d'actes delictuosos. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Investigar els fets i les circumstancies que facin sospitar que s'ha comes o es cometra un delicte 
amb l'objectiu de reunir proves i identificar els presumptes autors. 

- Procedir a la detenció o col·laborar en l'arrest de presumptes infractors o delinqüents. 
- Dura terme informes sobre les investigacions i els treballs portats a terme, donant compte de les 

seves activitats als seus superiors. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Sotsinspector de la policia 
• Tecnic especialista de la policia 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Comissari de policia (2530) 
o Comissari principal de la policia (1 020) 
o Inspector de policla (2950) 
o Policia (522) 

3522 Suboficials de la guardia civil 

Els suboficials de la guardia civil investiguen els fets i les circumstancies relacionats amb la 
comissió de delictes, ambla intenció d'impedir la realització d'actes delictuosos. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Investigar els fets i les circumstancies que facin sospitar que s'ha comes o es cometra un delicte 
amb l'objectiu de reunir proves i identificar als presumptes autors. 

- Procedir a la detenció o col·laborar en l'arrest de presumptes infractors o delinqüents. 
- Dura terme informes sobre les investigacions i els treballs portats a terme, donant compte de les 

seves activitats als seus superiors. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Suboficial de la guardia civil 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Guardia civil (521 O) 
o Membre de !'escala executiva de la guardia civil (2950) 
o Membre de !'escala superior de la guardia civil (2530) 

3523 Detectius privats 

Els detectius privats investiguen per compte de clients privats les activitats els 
comportaments d'empreses o particulars. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Investigar casos de furt, robatori, transmissió indeguda d'informació en establiments comercials i 
industrials per compte de clients. 

-Investigar l'activitat d'establiments i el comportament de persones per compte de clients. 
- Presentar informes al client de les investigacions que s'han fet. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Detectiu privat 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Guardia jurat (5250) 

353 Professionals de suport de la promoció social 

3531 Educadors socials 

Els educadors socials orienten les persones pel que fa als problemes socials i con nexos per tal 
de permetre'ls trabar i utilitzar els recursos i mitjans necessaris per superar les seves 
dificultats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ajudar persones diverses a resoldre els problemes personals i socials. 
-Aplegar informació relativa a les necessitats del client i assessorar-lo sobre els seus drets i les 

seves obligacions. 
- Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció o d'assistencia social. 
-Planificar, organitzar o oferir serveis d'ajuda o acció social a domicili. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Educador social 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Treballador social de benestar social (2931) 

3532 Animadors comunitaris 

Els animadors comunitaris orienten les persones i els col-lectius socials amb la finalitat de 
desenvolupar i potenciar la seva iniciativa i creativitat, amb l'objectiu d'aconseguir el benestar 
social. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ajudar persones diverses a una millor utilització del temps lliure i de lleure. 
- Organitzar el voluntariat. 
- Ajudar a la prevenció de la marginació i la insolidaritat. 
- Donar suport a la reinserció social. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Animador comunitari 
• Promotor de cursos de cultura i lleure 

3539 Promotors de la igiJaltat d'oportunitats pera la dona i altres professionals de suport de la 
promoció social 
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Aquest grup primari inclou els professionals de promoció social no classificats en el subgrup 
353 «Professionals de suport de la promoció social». 
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Per exemple, cal classificar en aquest grup els promotors d'igualtat d'oportunitats pera la 
dona que són professionals que, col·laborant amb els agents d'igualtat d'oportunitats pera la 
dona, o amb la persona responsable del departament de la dona, anima i coordina diferents 
accions positives en contacte directe amb la dona i altres organitzacions implicades en els 
aspectes de la igualtat en les arees d'educació, formació professional, salut i cultura. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Acollir, informar i orientar les dones, dins els centres assessors, les cases d'acollida i altres 
serveis d'atenció a la dona. 

- Actuar en activitats dirigides a dones en arees de preformació, educació, formació ocupacional, 
orientació laboral, salut, cultura i altres. 

- Assessorar i donar suport a grups i associacions sobre serveis, recursos i activitats relacionats 
amb les dones. 

-Dura terme activitats de formació i animació d'agents socials, educatius i de salut. 
- Assessorar i informar les empreses sobre mesures d'acció positiva (subvencions, ajudes a la 

formació i reciclatge, etc.) i sobre qüestions relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre 
homes i dones. 

- Assessorar i cooperar en programes i iniciatives del consell i la comissió de la dona. 
- Col·laborar en el disseny, la gestió i l'avaluació d'accions positives en el mitja local. 
- Investigar sobre les desigualtats que afecten les dones en l'area del treball. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Promotor d'igualtat d'oportunitats pera la dona 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agents de la igualtat d'oportunitats pera la dona (2939) 

354 Professionals del món artístic, l'espectacle i els esports 

3541 Decoradors 

Els decoradors apliquen els principis estetics i les tecniques artístiques en la decoració 
d'interiors, el disseny de productes i articles de consum i la promoció de vendes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Idear i dura terme dissenys pera productes i articles industrials i comercials, incloent-hi els nous 
tipus i estils de vestimenta i accessoris de vestir, procurant harmonitzar les consideracions 
estetiques i els requisits i les possibilitats d'ordre tecnic. 

- Idear i dur a terme la decoració d'interiors en diferents ambients de la llar, edificis públics o 
privats, vaixells, avions i altres llocs. 

- Idear i dura terme la decoració d'escenaris de teatre, cinema, televisió i altres espectacles. 
- Idear i dura terme presentacions artísticament vistoses per exhibir-les als aparadors i altres llocs 

d'exposició. 
- Tatuar dibuixos decoratius en la pell deis seus clients. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Decorador d'aparadors 
• Decorador d'interiors 
• Dissenyador artístic de productes industrials 
• Dissenyador de joi•:ria i bijuteria 
• Dissenyador de moda 
• Gravador de tatuatges 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Dissenyador d'arquitectura (301 O) 
o Dissenyador tecnic industrial (301 O) 
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3542 Locutors de radio, televisió i altres presentadors 

Els locutors de radio, televisió i altres presentadors informen de les notícies, comunicats, 
anuncis, comentaris i programes i introdueixen o entrevisten diferents participants en les 
emissions difoses per radio o per televisió o en programes de varietats a sales d'espectacles 
diverses. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Llegir butlletins de notícies i anunciar esdeveniments diversos i programes per radio o per 
televisió. 

- Presentar els artistes que es disposin a interpretar en públic o a les persones a punt de ser 
entrevistades per radio o per televisió, o en sales d'espectacles o d'esbarjo diverses. 

- Entrevistar persones davant el públic, sobretot per radio i per televisió. 
- Exercir tasques atins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Locutor de radio 
• Locutor de televisió 
• Presentador animador d'espectacles 
• Disc-jockey locutor de radio 

Ocupacions atins no incloses en aquest grup primari: 

o Comentarista d'actualitats (2511) 
o Periodista (2511) 

3543 Músics, cantants i ballarins d'espectacles de cabaret i similars 

Els músics, els cantants i els ballarins d'espectacles de cabaret i similars toquen instruments 
de música, canten i bailen a diferents llocs d'atraccions lleugeres o populars com ara les sales 
de varietats, els circs, els llocs d'esbarjo nocturn o el carrer. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Tocar un o més instruments musicals com a solista o com a membre d'una orquestra o banda 
de música popular, sigui de circo d'altres tipus. 

-Cantar can<;:ons o aries populars sigui com a solista o com a membre d'un conjunt vocal, en 
comedies o revistes musicals, en altres sales de varietats o al carrer. 

- Executar balls o danses populars, com a solista, en parella o bé en grup de coristes, sobretot a 
!'escena de llocs d'esbarjo nocturn o al carrer. 

- Exercir tasques atins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ballarí d'espectacle 
• Ballarí de cabaret 
• Cantant de sala de testes 
• Cantaor flamenc 
• Director d'orquestra de ball 
• Músic de sala de testes 
• Protessor de balls de saló 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ballarí de ballet (2514) 
o Cantant d'opera (2513) 
o Director d 'orquestra simtonica (2513) 
o Instrumentista (2513) 

3544 Pallassos, prestidigitadors, acróbates i professionals similars 
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Els pallassos, els prestidigitadors, els acróbates i professionals similars diverteixen i entretenen 
el públic als circs, al carrer i altres llocs executant diversos números. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Contar historietes gracioses per entretenir el públic. 
- Fer jocs de prestidigitació i demostracions d'hipnotisme. 
- Executar acrobacies, exercicis gimnastics o jocs malabars difícils i espectaculars. 
-Domar, ensinistrar, exhibir animals i fer-los actuar. 
- Exercir tasques afins. 
- Entrenar o supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Domador de circ 
• Hipn0titzador 
• Pallasso 
• Prestidigitador 

3545 Esportistes i professionals similars 

Els esportistes i professionals similars participen en competicions i proves esportives, entrenen 
i preparen atletes i contribueixen a reglamentar i controlar competicions esportives. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Participar en competicions i proves esportives. 
- Entrenar atletes per millorar els seus coneixements i aptituds en la practica d'un esport. 
- Participar en la reglamentació de competicions esportives, el seu control i en l'arbitratge. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Arbitre de competició esportiva 
• Entrenador esport1u 
• Esportista professional 
• Professor d'aeróbic i similars 

3546 Professionals d'espectacles taurins 

Els professionals d'espectacles taurins participen en un o més generes deis que componen 
aquest tipus d'espectables com ara torejar a peu, a cavall, picar el toro, etc. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Dirigir la lidia en el toreig, essent responsable de les fases que el determinen. 
- Lidiar els toros a cavall posant -los banderilles i piques. 
- Ajudar el torero o el picador en cadascuna de les fases de la lidia. 
- Participar en espectacles cómico-taurins. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Banderiller 
• Novillero 
• Rejoneador 
• Torero 

355 Auxiliars laics deis cultes 

3550 Auxiliars laics deis cultes 

Els auxiliars laics deis cultes emprenen o participen en activitats i obres de caracter o 
inspiració confessional, es concentren en la practica de la contemplació, la meditació o 
l'oració, o actuen com a predicadors o propagadors deis ensenyaments de la religió 
professada. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme o contribuir a executar activitats i obres de caracter o inspiració confessional. 
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- Dedicar-se a la contemplació, la meditació o l'oració. 
- Predicar la fe i els ensenyaments de la religió professada i propagar-los entre els no creients. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Missioner seglar 
• Predicador seglar 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Sacerdot (2940) 
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GRAN GRUP 4 EMPLEATS ADMINISTRATIUS1 

GRUP PRINCIPAL G EMPLEATS ADMINISTRATIUS 

40 Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i el 
transport 

401 Auxiliars comptables i financers 

4011 Empleats de comptabilitat i calcul de nomines i salaris 

Els empleats de comptabilitat i calcul de nomines i salaris ajuden a portar registres i !libres 
comptables, a calcular costos de producció i salaris, i també a efectuar pagaments en efectiu. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assentar els registres i !libres de comptabilitat sota l'orientació de professionals superiors. 
- Efectuar els calculs necessaris. 
- Exercir altres tasques comptables d'abast limitat. 
- Calcular a partir deis registres existents els costos unitaris de producció. 
- Calcular els salaris que cal pagar a partir deis registres de les hores treballades o del treball dut a 

terme per cada treballador sota el control deis professionals superiors. 
- Encarregar-se de la caixa i portar registres deis pagaments i cobraments relacionats amb 

!'empresa, poden preparar els sobres de pagament de salaris i abonar-los. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat administratiu d'obra 
• Empleat de comptabilitat 
• Empleat de pagament de nomines i salaris 
• Empleat de tenidoria de !libres 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Tenidor de !libres (3413) 

4012 Empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris 

Els empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris obtenen i compilen dades 
estadístiques o actuarials o duen a terme tasques d'oficina relacionadas amb transaccions 
bancaries o semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Obtenir i compilar dades estadístiques o actuarials partint de fonts d'informació ordinaries o 
especials. 

-Calcular totals, mitjanes, percentatges i altres detalls i presentar-los en forma de quadres. 
- Preparar documents financers i calcular interessos o corretatges i drets de timbre. 
- Portar els registres de títols, accions i altres valors comprats o venuts per compte deis clients o 

de l'empresari. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat actuaria! 
• Empleat d'estadística 
• Empleat d'oficina d'impostos 
• Empleat d'operacions financeres d'hipoteques 
• Empleat d'operacions financeres i borsa 
• Empleat de banca llevat caixa i finestreta 
• Empleat de notaria 
• Empleat de serveis financers 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborades a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de sucursal bancaria (1 1 27) 
o Interventor de banca (34 1 3) 
o Professional de suport de serveis estadístics (34 1 4) 

402 Empleats de registre de materials, serveis de suporta la producció i el transport 

4021 Empleats de control de subministrament i inventari 

Els empleats de control de subministrament i inventari porten registres de les mercaderies 
produ"ides i del material de producció rebut, i també del pes, el lliurament, l'expedició o 
1 'emmagatzematge. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Organitzar i controlar la recepció i l'expedició de mercaderies i portar els registres pertinents. 
- Portar l'inventari de les existéncies, verificar les entrades i sortides, avaluar les necessitats i fer 

comandes per reposar les existéncies. 
- Rebre, emmagatzemar i lliurar eines, peces de recanvi, recanvis i equips diversos, i portar els re

gistres pertinents. 
- Pesar les mercaderies rebudes, lliurades, fabricades o despatxades, i portar els registres 

pertinents. 
- Establir inventaris de mobiliari i d'altres efectes que s'hagin de guardar en dipósits. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat d'emmagatzematge 
• Empleat de control de pes en bascula 

4022 Empleats d'oficina de serveis de producció 

Els empleats d'oficines de serveis de producció calculen les quantitats deis materials diversos 
que es requereixen en dates determinades pera la execució d'un programa de producció i pre
paren i verifiquen els programes de producció. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Calcular, d'acord amb les instruccions rebudes, la quantitat, la qualitat i el tipus deis materials 
necessaris pera l'execució d'un programa de producció. 

- Preparar !listes deis materials necessaris, cerciorar-se que aquests estan disponibles quan es 
necessiten i portar els registres pertinents. 

- Preparar o ajudar a la preparació deis plans de producció sobre la base de les demandes deis 
clients, la capacitat de producció i la productivitat. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat de calcul de materials 
• Empleat de planificació de producció 

4023 Empleats d'oficina de serveis de transports 
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Els empleats d'oficina de serveis de transport porten els registres de les operacions de 
transport de passatgers i mercaderies per carretera i ferrocarril o per via aeria, coordinen la 
freqüencia d'aquests serveis i preparen informes pera la direcció. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Portar els registres de les operacions de transport de passatgers i mercaderies i coordinar la 
freqüéncia d'aquests serveis. 

- Dirigir el moviment deis trens dins d'un tram o una zona d'una xarxa ferroviaria i portar els regis
tres pertinents. 

- Dirigir i controlar la manipulació de carregues i nolis en una estació de ferrocarril i portar els regis
tres pertinents. 
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-Coordinar i portar els registres de les activitats d'explotació del transport per carretera, com ara 
l'assignació i els horaris de vehicles i conductors, la carrega i la descarrega de vehicles i 
l'emmagatzematge de mercaderies en transit. 

-Coordinar i portar registres de les activitats d'explotació del transport aeri de passatgers i 
mercaderies, com ara la reserva de places i la preparació de llistes de passatgers i de 
manifestos. 

- Preparar informes i elevar-los als seus superiors. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'estació de ferrocarril 
• Cap d'unitat de transport terrestre de viatgers 
• Controlador d'estacionament de serveis de transports 
• Empleat d'operacions de transport aeri 
• Empleat de consigna de vaixell 
• Empleat de transport aeri 
• Empleat de transport ferroviari 
• Factor de ferrocarril 
• Inspector de reclamacions i tares 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agent de maniobres ferroviaries (8512) 
o Director de departament d'operacions d'empreses de transport (1126) 
o Inspector de moviment ferroviari (titulat mitja) (2950) 
o Sotscap d'operacions ferroviaries (titulat superior) (2530) 

41 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 

41 O Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 

4101 Empleats de biblioteques i arxius 

Els empleats de biblioteques i arxius asseguren serveis de biblioteca o executen treballs de 
classificació i arxiu de documents. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Portar els registres de biblioteca sobre l'adquisició, el préstec i la devolució de llibres i altres 
publicacions. 

- Dura terme altres treballs a la biblioteca, com ara fotocopiar o reproduir per altres mitjans diver-
sos tipus de documents. 

- Classificar i arxivar sistematicament la correspondencia i altres documents. 
- Exercit· tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat d'arxiu 
• Empleat de biblioteca 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajudant de biblioteca (2922) 

4102 Empleats de serveis de correus llevat deis empleats de finestreta 

Nota: en aquest grup s'inclouen els repartidors de serveis de correus, públics o privats 
(missatgeria), independentment del mitja de locomoció utilizat (a peu, en moto, en cotxe, etc.) 

Els empleats de serveis de correus llevat deis empleats de finestreta classifiquen, registren i 
distribueixen el correu i duen a terme altres tasques relacionades amb els serveis postals o 
similars de les ofici~1es pübliques de correus o d'empreses afins. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Tramitar el despatx i la recepció de correspondencia a les oficines públiques de correus. 
- Classificar i distribuir el correu a domicili i a altres llocs. 
- Classificar i registrar !'entrada i la sortida de correspondencia i despatxar la correspondencia de 

diversos establiments. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'oficina postal 
• Carter 
• Classificador de correspondencia de correus 
• Empleat de distribució de correspondencia 
• Missatger de correspondencia amb motocicleta 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor repartidor de pizzes i similars amb motocicleta (8640) 
o Director provincial de correus (1126) 
o Tecnic mitja de correus (2950) 
o Tecnic superior de correus (2530) 

4103 Agents d'enquestes 

Els agents d'enquestes fan entrevistes a les llars, als establiments i altres llocs ambla finalitat 
d'obtenir la informació requerida per a les enquestes i censos, mitjan<;ant qüestionaris 
preparats per aquest motiu, per mitja d'una entrevista personal, per telefon o per altres mitjans. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fer entrevistes a les llars, als establiments i altres llocs amb la finalitat d'obtenir la informació re-
querida per mitja d'una entrevista personal, per telefon o per altres mitjans. 

- Ajudar l'enquestat a omplir de forma correcta els qüestionaris. 
- Comprovar hi si manca alguna dada o si hi ha respostes defectuoses per tractar de corregir-les. 
- Codificar les dades obtingudes en els qüestionaris. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent d'enquestes i censos 
• Agent d'enquestes per telefon 
• Entrevistador enquestador 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Inspector d'entrevistadors de censos i enquestes (3414) 

4104 Codificadors de dades 
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Els codificadors de dades transcriuen i codifiquen informació, o exerceixen altres tasques 
administratives semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assiqnar a les diferents dades, d'acord amb una nomenclatura, les claus corresponents en for-
ma de codis numerics o alfabetics peral seu tractament posterior. 

- Classificar formular!s i marcar-los amb números d'identificació. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Codificador de dades 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat d'estadística (4012) 

4105 Correctors d'impremta i similars 

Els correctors d'impremta i similars verifiquen i corregeixen proves o exerceixen altres tasques 
administratives semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Verificar i corregir proves d'impremta. 
- Preparar els originals per a la impremta, acarar les proves d'impremta i el material connex amb 

els originals i corregir o assenyalar els errors amb signes convencionals. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Corrector de proves d'impremta 

42 Operadors de maquines d'oficina 

421 Taquígrafs i mecanografs 

421 O Taquígrafs i mecanógrafs 

Els taquígrafs i els mecanógrafs registren taquigraticament informació oral o escrita i 
transcriuen documents i correspondencia, fent servir ordinadors i maquines d'escriure. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Taquigrafiar informació dictada o tramesa per altres mitjans. . 
- Transcriure textos en mecanografia fent servir ordinadors o maquines d'escriure. 
- Dur a terme certs treballs d'oficina no gaire complexos, com ara arxivar documents o fer 

fotocopies. 
- Redactar actes deis tribunals de justícia, parlaments o d'altres cossos. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mecanógraf 
• Secretari taquígraf 
• Taquígraf de parlament 
• Taquígraf de tribunals de justícia 
• Taquimecanograf 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Auxiliar administratiu sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats (4300) 

422 Enregistradors de dades 

4220 Enregistradors de dades 

Els enregistradors de dades introdueixen dades numeriques i de qualsevol altre tipus en 
maquines i equips electrónics o informatitzats per al processament, tractament i transmissió. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fer servir maquines especials per transcriure dades numeriques i d'altres tipus, a partir del mate
rial que serveix de font, amb vista a l'emmagatzematge i el tractament ulterior d'aquestes dades 
mitjan<;ant sistemes informatics. 

-Verificar la informació i, si s'escau, corregir les dades registrades. 
- Transcriure dades extretes deis documents originals mitjan<;ant perforacions que cal practicar en 

targetes o cintes de paper. 
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- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enregistrador de dades informatiques 
• Operador d'entrada de dades a l'ordinador 
• Operador d'entrada de dades al correu electronic 

43 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres 
apartats 

Nota ~: els subgrups principals 43 i 44 comprenen els auxiliars administratius que no han 
pogut classificar-se en els subgrups principals 40, 41 i 42. 

Nota 2: !'única diferencia entre el ·subgrup 43 i el subgrup 44 és que en el 44 s'inclouen els 
auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic (atendre el telefon, rebre clients o 
respondre personalment preguntes, etc.) les quals han de constituir almenys un quart del 
temps de la seva feina. 

430 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 

4300 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 

Els auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats anteriorment fan 
servir maquines d'escriure o maquines de tractament de textos per redactar, corregir i 
transcriure correspondencia i altres documents; reben i despatxen correspondencia; verifiquen 
les sol·licituds de reunions i audiencies; registren i verifiquen les vacances i altres drets del per
sonal; organitzen i supervisen els sistemes d'arxiu, i despatxen la correspondencia habitual per 
iniciativa propia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Corregir i transcriure correspondencia, minutes o informes dictats o escrits per tal d'adequar-los 
a les normes de !'oficina, fent servir maquines d'escriure o ordinadors. 

- Rebre i despatxar correspondencia. 
- Classificar, registrar i distribuir trameses postals, correspondencia i documents. 
-Verificar les sol·licituds de reunions o audiencies i col·laborar en l'organització de reunions. 
- Verificar i registrar les vacances i altres drets del personal. 
- Organitzar i supervisar els sistemes d'arxiu. 
- Despatxar la correspondencia habitual per iniciativa propia. 
-Portar registres individuals per a cada empleat deis dies d'absencia per vacances o altres 

conceptes. 
- Fer servir maquines de calcul aritmetic. 
- Enviar o rebre telefax. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupac:ons incloses en aquest grup primari: 

• Auxiliar administratiu sense tasques d'atenció al públic no classificat en altres apartats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Secretari administratiu (3411) 

44 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 

Nota 1: els subgrups principals 43 i 44 comprenen els auxiliars administratius que no han 
pogut classificar-se en els subgrups principals 40, 41 i 42. 
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Nota 2: !'única diferencia entre el subgrup 43 i el subgrup 44 és que en el 44 s'inclouen els 
auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic (atendre el telefon, rebre clients o 
respondre personalment preguntes, etc.) les quals han de constiutir almenys un quart del 
temps de la seva feina. 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 



440 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 

4400 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 

Els auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats anteriorment duen a 
terme tasques própies deis auxiliars administratius, incloent-hi a més les tasques d'atenció al 
públic, encara que aquestes no siguin les més importants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre el públic en els aclariments pertinents. 
- Rebre trucades telefóniques i respondre la informació sol·licitada. 
- Rebre i despatxar correspondencia. 
- Verificar les sol·licituds de reunions i col·laborar en la seva organització. 
- Organitzar i supervisar els sistemes d'arxiu. 
- Fotocopiar diversos tipus de documents. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Auxiliar administratiu amb tasques d'atenció al públic no classificat en altres apartats 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat de finestreta de correus (4602) 
o Telefonista (4523) 

45 Empleats d'agemcies de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament 
amb el públic 

Nota: la raó de ser d'aquest subgrup principal és l'atenció al públic, no com una tasca més 
sinó com la tasca essencial de l'ocupació. Per aixó, en el títol s'ha inclós el concepte <<que 
tracten directament amb el públic>> per reflectir que es refereixen a ocupacions properes al
públic. 

451 Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina 

451 O Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina 

Els empleats d'informació i recepcionistes d'oficina reben clients, els donen informació i 
concerten cites, entrevistes o consultes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Rebre els visitants i clients, contestar les seves preguntes i proporcionar-los la informació 
pertinent. 

- Concertar cites o entrevistes per a visitants i clients. 
- Atendre les trucades telefoniques que demanen informació, cites o entrevistes. 
- Conduir els visitants i clients al !loe adequat o davant la persona que cerquen. 
- Proporcionar-los fulletons, prospectes o formularis. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat d'informació 
• Recepcionista d'oficina 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Recepcionista d'hutel (4522) 
o Recepcionista de consultori medie (4522) 
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452 Empleats d'agemcies de viatges, recepcionistes d'establiments que no siguin oficines i 
telefonistes 

4521 Empleats d'agencies de viatges 

Els empleats d'agencies de viatges donen informació, organitzen itineraris de viatge i efectuen 
les reserves necessaries. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assessorar el client sobre itineraris i mitjans de transport. 
- Preparar itineraris. 
- Fer les reserves necessaries. 
- Emetre bitllets, resguards i altres documents. 
- Obtenir visats, si s'escau. 
- Preparar factures i rebre pagaments. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat d'agencia de viatges 
• Empleat d'expedició de bitllets de viatge 
• Empleat de viatges en línies aeries 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agent de viatges (3314) 
o Gerent d'agencia de viatges (1404) 
o Tecnic d'empreses turístiques (2913) 

4522 Recepcionistes d'establiments que no siguin oficines 

Els recepcionistes d'establiments que no siguin oficines s'encarreguen d'atendre els clients en . 
hotels, consultoris medies i altres establiments similars. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Rebre i atendre e1s clients en hotels i establiments similars proporcionant-los serveis durant la 
seva estada. 

- Fer les reserves d'habitacions, portar el control de les ocupades i presentar la factura als clients. 
- Rebre i atendre els pacients en els consultoris medies. 
- Concertar cites pera pacients. 
- Portar registres deis pacients i presentar la factura de la visita. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Recepcionista de clínica dental 
• Recepcionista d'hotel 
• Recepcionista de consultori medie 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conserge d'edificis d'apartaments (9211) 
o Conserge d'hotel (921 1) 

4523 Telefonistes 

166 

Els telefonistes utilitzen un servei o una secció de commutadors telefónics, estableixen 
trucades locals o comunicacions a llarga distancia i faciliten informacions diverses als usuaris. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Establir la comunicació entre el sol·licitant i la persona a la qual va dirigida la trucada. 
- Efectuar les connexions per a les trucades externes o de !larga distancia. 
- Registrar l'import de les conferencies. 
- Atendre comandes d'informació telefónica i registrar-ne els missatges. 
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- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de central telefónica 
• Telefonista 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de transmissors de radio i televisió (3042) 

46 Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament amb el públic 

Nota: la raó de ser d'aquest subgrup principal és l'atenció al públic, no comuna tasca més sinó 
com la tasca essencial de l'ocupació. Per aixo, en el títol s'ha inclos el concepte «que tracten 
directament amb el públic>> per reflectir que es refereixen a ocupacions properes al públic. 

460 Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament amb el públic 

4601 Caixers i taquillers, llevat deis de banca i correus 

Els caixers i taquillers, llevat deis de banca i correus, reben diners deis clients com a pagament 
de mercanderies o serveis adquirits a botigues o oficines de venda de bitllets o efectuen 
pagaments en efectiu a establiments similars. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Cobrar i verificar els pagaments fets en efectiu, mitjan<;ant xec o targeta de crédit a botigues, 
magatzems, oficines de venda de bitllets o establiments similars. 

- Fer servir una caixa registradora. 
- Tornar el canvi i lliurar rebuts. 
- Expedir bitllets en oficines de venda de bitllets i cobrar-ne els imports corresponents. 
- Rebre els pagaments en efectiu que ingressen en un establirnent, acarar-ne l'import ambles fac-

tures de les vendes efectuades o altres documents, i preparar-los pera dipositbancari. 
- Efectuar el pagament deis sous o salaris del personal d'un establirnent. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Caixer d'autoservei 
• Caixer d'empresa 
• Caixer de comer<; 
• Taquiller de venda de bitllets d'espectacles 
• Taquiller de venda de bitllets de transports 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cobrador de rnitjans de transport en ruta (5142) 

4602 Empleats de finestreta de banca i correus 

Els empleats de finestreta de bancs i de correus tracten directament amb els clients de bancs 
o oficines de correus en materia de pagaments, cobraments i transaccions bancaries. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Efectuar pagaments en efectiu o xecs, principalment en bancs, contra ordres escrites, 
documents de crédito operacions de canvi, i fer signar els comprovants pertinents. 

- Portar registres de totes les transaccions i comprovar si concorden amb el balan<; de caixa. 
- Rebre diners en metal·lic o xecs deis clients. 
- Efectuar pagaments als clients. 
- Pagar factures i efectuar transferéncies monetaries en nom deis clients. 
- Abonar i descomptar fons en els comptes deis clients. 
-Efectuar operacions de canvi d'una moneda a una altra, segons els desitjos del client. 
- Rebre correspondencia, vendre segells de correus i dur a terme altres operacions de finestreta 

propies d'una oficina de correus, com ara el pagament de factures, transferéncies monetaries i 
altres. 
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- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Canvista d'operacions de canvi 
• Empleat de finestreta de banc 
• Empleat de finestreta de correus 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Comercial de banca (3319) 
o Empleat de banca llevat caixa i finestreta (4012) 

4603 Crupiers i altres empleats de sales de joc i apestes 

Els crupiers i altres empleats de sales de joc i apestes participen en la recepció i pagament 
deis jocs en casinos de joc, bingos i altres sales de joc. Així mateix venen lotería i segellen 
apestes esportives i d'altres tipus de jocs d'atzar en establiments habilitats a l'efecte. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Distribuir les cartes de joc, llanc;ar daus o fer girar una ruleta. 
- Explicar i interpretar les regles del joc. 
-Anunciar els números guanyadors, pagar als guanyadors i cobrar les apastes perdudes. 
- Segellar apastes esportives en establiments habilitats a l'efecte. 
- Vendre bitllets de loteria en establiments habilitats a l'efecte. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Crupier de sala de joc 
• Empleat d'administració de loteries 
• Empleat de despatx de travesses 
• Empleat de saló de maquines escurabutxaques 
• Venedor de bitllets de la rifa deis cecs de I'ONCE en quiosc 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat de sala recreativa (5199) 
o Recaptador de monedes de maquines expenedores (9340) 
o Venedor de carrer de bitllets de la rifa deis cecs (9001) 
o Venedor de loteria al carrer (9001) 

4604 Empleats de cases d'empenyorament i de préstecs 

Els empleats de cases d'empenyorament i de préstecs presten diners a canvi d'articles 
dipositats en penyora o a canvi de béns o d'altres garanties. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Taxar els articles oferts en penyora, calcular els interessos i prestar els diners. 
- Restituir els articles un cop retornat el préstec o, en cas de manca de pagament, vendre els 

objectes empenyorats. 
- Prestar diners en forma de préstec personal amb garantia de guanys futurs o amb altres 

garanties semblants. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat de casa d'empenyorament 
• Empleat de casa de préstec 

4605 Cobradors de factures, deutes i empleats similars 

Els cobradors de factures, deutes i empleats similars duen a terme les diligencies necessaries 
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per al cobrament de factures i deutes i exerceixen tasques administratives relacionades amb 
aquests cobraments. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Telefonar o escriure a clients per cobrar els diners que deuen o concertar pagaments ulteriors. 
- Esbrinar les adreces deis clients i visitar-los per cobrar els deutes. 
- Portar el registre de les sumes percebudes. 
- Recomanar la iniciació de tramits judicials quan no ha estat possible el cobrament d'una altra 

manera. 
- Sol·licitar i cobrar contribucions pera obres de caritat. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cobrador de deutes 
• Cobrador de lloguers 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Administrador de finques urbanes i rústiques (3313) 
o Detectiu privat (3523) 
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GRAN GRUP 5 TREBALLADORS DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ, PERSONALS, 
PROTECCIÓ 1 VENEDORS DE COMERQOS1 

GRUP PRINCIPAL H TREBALLADORS DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ 1 SERVEIS 
PERSONALS 

50 Treballadors de serveis de restauració 

501 Cuiners i altres preparadors de menjars 

501 O Cuiners i altres preparadors de menjars 

Els cuiners i altre3 preparadors de menjars condimenten i cuinen els aliments als hotels, 
cafeteries, restaurants i altres establiments públics. També poden treballar a cases particulars, 
trens, vaixells, etc., o preparar menjars per ser consumits fora de l'establiment on van ser 
preparats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar, condimentar i cuinar plats. 
- Elaborar postres i altres menjars. 
- Tenir cura de la presentació deis plats. 
- Vigilar les feines de neteja de la cuina i els estris utilitzats. 
- Executar tasques culinaries especials, com ara la conservació i l'envasament de fruites i 

verdures. 
- SeNir aliments, en determinades circumstancies. 
- Dirigir, elaborar i vigilar la condimentació d'especialitats. 
-Preparar plats per ser consumits en llocs diferents deis de la preparació (avions, a domicili, etc.) 
- Executar les tasques propies del cap de cuina quan aquesta figura no hi sigui. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres troballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant de cuiner 
• Cuiner de pastisseria de restauració 
• Cuiner de restaurant 
• Cuiner de seNei domestic 
• Planxista de bar i restaurant 
• Preparador de catering 
• Reboster de restaurant 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cap de cuina (5030) 
o Marmitó (9121) 
o Pastisser de rebosteria (7802) 

502 Cambrers, barmans i similars 

5020 Cambrers, barmans i similars 

Els cambres, els barmans i similars serveixen aliments i begudes als clients de restaurants, 
bars, cafeteries, clubs i altres establiments semblants, com també a altres institucions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- SeNir menjars i begudes. 
- SeNir begudes alcoholiques o sense alcohol en un bar. 
- Preparar les taules per als menjars i presentar el menú al client. 
- Prendre nota de la comanda i transmetre-la als cuiners. 
- Preparar diferents coctels i seNir-los al client. 
- Tenir amplis coneixements de licors així com de les seves mescles i combinacions. 
-Ocupar-se del manteniment de l'establiment i dur a terme les tasques propies del cap de 

camorers quan aquesta figura no hi sigui. 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborades a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant de cambrer 
• Cambrer de bar 
• Cambrer de restaurant 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Auxiliar de cambrer (9121) 
o Cambrer de pis d'hoteleria (9121) 
o Cambrer de vaixell (5141) 
o Cap de cambrers (5030) 
o Cap de menjador (5030) 
o Hostessa i auxiliar de vol (5141) 
o Planxista de bar i restaurant (501 O) 

503 Caps de cuina, cambrers i similars 

5030 Caps de cuina, cambrers i similars 

Nota: en aquest grup primari s'inclouen només aquells que controlen el personal pero que les 
seves tasques no són considerades per definir-los coma gerents d'establiment (vegeu 1320). 

Els caps de cuina, cambres i similars programen i organitzen les activitats de restauració en 
hotels, restaurants, cafeteries i altres establiments semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Planificar, supervisar i coordinar el treball a la cuina. 
- Confeccionar menús. 
- Vetllar per la bona administració de les provisions. 
- Rebre els clientes i aconsellar-los en l'elecció del menú. 
- Organitzar i controlar el celler (servei de bodega). 
- Elaborar la carta de vins i begudes i aconsellar el client en la seva elecció. 
- Planificar, supervisar i coordinar el treball deis cambrers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cambrer de serve; de vins, sommelier 
• Cap de cambrers 
• Cap de cuina 
• Cap de menjador 
• Encarregat de cambrers 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Econom d'hoteleria (5150) 
o Governant d'hoteleria (5150) 

51 Treballadors "de serveis personals 

511 Auxiliars d'infermeria i similars 

5111 Auxiliars d'infermeria hospitalaria 

172 

Els auxiliars d'infermeria hospitalaria duen a terme tasques simples que faciliten les funcions 
del metge i de l'infenner en establiments hospitalaris o semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar els pacients per al seu examen o tractament. 
- Canviar els llen~ols i ajudar els pacients en la seva higiene personal. 
- Proporcionar als malalts serveis que puguin contribuir a la seva comoditat i el seu benestar. 
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- Distribuir i recollir les safates de menjar i ajudar a menjar als pacients que ho necessitin. 
- Esterilitzar !'instrumental quirúrgico d'altres tipus. 
- Recollir dades clíniques limitades exclusivament a les termométriques i a aquelles l'obtenció de 

les quals hagi estat orientada i indicada expressament pel metge responsable. 
- Col·laborar en l'administració de medicaments per via oral i rectal amb excepció de la via 

parenteral. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Auxiliar d'infermeria d'establiment hospitalari 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Fisioterapeuta (3133) 
o lnfermer (2720) 
o Técnic en sanitat (312) 
o Zelador hospitalari (5129) 

5112 Auxiliars d'infermeria d'atenció primaria 

Els auxiliars d'infermeria d'atenció primaria duen a terme activitats simples que faciliten les 
funcions del metge i de l'infermer en tasques d'atenció primaria. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Preparar els pacients peral seu examen o tractament. 
- Ajudar l'odontoleg ajustant l'enllumenat i facilitant-li el material que sol·liciti. 
- Col·laborar en l'administració de medicaments per via oral i rectal amb excepció de la via 

parenteral. 
- Conéixer l'ús de les farmacioles per fer guariments senzills o d'urgéncia. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Auxiliar d'infermeria d'atenció primaria 
• Auxiliar d'infermeria de consultori dental 
• Auxiliar d'infermeria de consultori medie 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajudant d'odontologia (3124) 
o lnfermer (2720) 

5113 Assistents domiciliaris 

Els assistents domiciliaris s'ocupen de diverses necessitats i de l'atenció individual a persones 
que requereixen aquest ajut en la propia llar a causa de trastorns físics, organics o nerviosos, 
de discapacitat o d'edat avan<;ada. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ajud3r les persones a que s'estirin o es llevin delllit i en la seva higiene personal. 
- Atendre la higiene del domicili i rontar la 'uba del beneficiari. 
- Dura terme la con 1pra, preparar el menjar i ajudar a menjar a les persones que ho necessiten. 
- Acompanyar la persona a la consulta médica. 
- Administrar els medicaments receptats o vetllar perqué els prenguin o els apliquin oportunament. 
- Col·laborar amb l'equip dedicat al programa d'ajut a domicili per a una millor atenció al 

beneficiari. 
-Vigilar qualsevol senyal o indici de deteriorament de la salut del pacient i informar-ne al metge o al 

servei social pertinent. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Auxiliar d'ajuda a domicili 
• Auxiliar d'infermeria a domicili 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Auxiliar d'infermeria d'atenció primaria (5112) 
o Diplomat en treball social (293) 
o Educador social (3531) 

512 Treballadors que es dediquen a tenir cura de persones i similars, llevat deis auxiliars 
d'infermeria 

5121 Mainaders 

Els mainaders tenen cura deis infants i els vigilen durant les seves activitats quotidianes, i po
den dura terme simultaniament alguna tasca domestica. Ajuden els mestres d'escola o jardins 
d'infancia a vetllar pels escolars que tenen al seu carrec. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ajudar els infants a banyar-se, vestir-se i menjar. 
- Portar els infants a l'escola i anar-los a buscar o portar-los a passejar o a recrear-se. 
-Jugar amb els infants o entretenir-los, explicant-los o llegint-los cantes. 
- Mantenir en ordre els seus dormitoris i llocs d'esbarjo. 
- Ocupar-se o vigilar en llars d'infants i jardins d'infancia els escolars durant l'hora del pati, el dinar 

i altres pauses. 
- Acompanyar i tenir cura deis infants durant els passejos, les excursions, les visites de museus i 

les activitats semblants. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupac:·~n2 incloses en aquest grup primari: 

• Cangur 
• Cuidador acompanyant d'autobús escolar 
• Empleat domestic, mainader 
• Zelador de llar d'infants 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Empleat domestic (911 O) 
o Tecnic d'educació infantil (3211) 

5129 Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i similars 

174 

Aquest grup primari inclou els empleats que es dediquen a tenir cura de persones i similars no 
classificats en grups primaris anteriors del subgrup 512 «Treballadors que es dediquen a tenir 
cura de persones i similars, llevat deis auxiliars d'infermeria». 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les ocupacions que consisteixen en la 
prestació de serveis de suport de tenir cura de persones i animals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Vigilar !'entrada a centres hospitalaris i donar informació. 
-Transportar malalts o ferits en una !litera. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Portalliteres 
• Zelador hospitalari 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Tecnic de laboratori sanitari (3121) 

513 Perruquers, especialistas en tractaments de bellesa i treballadors similars 

5130 Perruquers, especialistas en tractaments de bellesa i treballadors similars 

Els perruquers, els especialistas en tractaments de bellesa i els treballadors similars tallen, cui
den i arreglen el cabell i afaiten els seus clients, apliquen tractaments de bellesa i proporcionen 
altres classes d'atencions per tal de millorar l'aparenc;a personal. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Tallar, rentar, descolorir, tenyir i ondular el cabell. 
-Tallar i rentar el cabell i afaitar o arreglar la barba. 
-Aplicar diversos tractaments al cuir cabellut. 
- Col·locar perruques d'acord amb els desitjos del client. 
- Netejar la cara i altres parts del cos i aplicar-los crema, locions i productes semblants i fer 

massatges facials. 
-Maquillar el rastre deis clients d'un saló de bellesa. 
- Maquillar el rastre d'actors i d'altres artistes. 
- Netejar, tallar i pintar les ungles de mans i peus. 
- Tractar mals lleus deis peus, com ara ulls de poli, durícies o deformacions de les ungles. 
- Atendre els clients que prenen banys i aplicar-los massatges simples. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajudant d'esteticista 
• Ajudant de perruqueria 
• Esteticista 
• Manicur 
• Pedicur 
• Perruquer de senyores 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Fisioterapeuta (3133) 
o Massatgista terapeuta (3134) 
o Podoleg (3136) 

514 Treballadors que atenen passatgers i similars 

5141 Hostesses í auxiliars de vol o cambrers d'avió i vaixell 

Les hostesses i auxiliars de vol o els cambrers d'avió i vaixell presten serveis personals amb 
vista a assegurar la comoditat i la seguretat deis passatgers a bord d'avions, vaixells i altres 
embarcacions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Saludar els passatgers que pugen a bord d'un avió i conduir-los als seients que els han assignat. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en l'aterratge i l'envol de l'avió. 
-Explicar l'ús d'equipaments de seguretat, com ara les jaquetes salvavides. 
- Distribuir material de lectura, auriculars, mantes i articles semblants, i contestar les preguntes 

que formulin els passatgers. 
- Servir aliments preparats per endavant, com també begudes. 
- Vendre articles lliures d'impostos. 
- Prendre les mesures adequades en cas d'emergencia o accident. 
- Atendre els passatgers als aeroports. 
- Vetlléu per la comoditat i atendre les necessitats generals deis passatgers a bord deis vaixells, 

incloent-hi ia netei::J. de les cabines i el servei de menjars o. les cabines, en casque se'n sol·liciti el 
servei. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cambrer de vaixell 
• Hostessa i auxiliar de vol 
• Majordom de vaixell 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Guia i hostessa de congressos i exposicions (5143) 
o Guia i hostessa de tren (5143) 
o Guia local de turisme (5143) 

5142 Revisors, controladors de vagons llít í cobradors deis transports 

Els revísors, controladors de vagons llit i cobradors deis transports públics controlen o 
despatxen passatges o bitllets en ruta í vetllen perla seguretat i la comodítat deis passatgers 
als trens, tramvíes, troleíbusos, autobusos í altres vehícles de transport públic terrestre. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Recollir o expedir passatges i bitllets en ruta o comprovar-ne la validesa. 
- Vetllar pels passatgers allotjats en els vagons llits deis trens, incloent-hi la comprovació deis seus 

passatges i la seva seguretat, comoditat i necessitats d'informació. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat. 
- Informar els passatgers, principalment sobre parades i connexions amb altres línies. 
-Cooperar amb el conductor en l'observanc;:a deis horaris. 
- Prendre les mesures adequades en cas d'emergencia o accident. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cobrador de mitjans de transporten ruta 
• Controlador de vagons llit 
• Interventor en ruta 
• Revisor de tren 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor cobrador d'autobús (8620) 
o Taquiller (4601) 

5143 Guíes i hostesses de terra 
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Els guíes i les hostesses de terra acompanyen persones i grups en visites, sortides o 
excursíons, assenyalen o comenten els llocs i els monuments d'ínteres i presten altres serveis 
en qualítat de guies. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Acompanyar turistes en sortides, excursions o visites i descriure els !loes i els monuments 
d'interes. 

- Acompanyar turistes i vetllar pel seu benestar. 
- Acompanyar turistes a museus, exposicions i establiments industrials semblants i informar-los 

sobre aixó. 
- Ajudar a resoldre els diversos tramits del viatge; encarregar-se de disposar tot el que fa 

referencia als menjars i allotjaments; explicar als viatgers els llocs d'interes que es traben alllarg 
de l'itinerari facilitant-los les dades históriques o d'altres tipus; dura terme altres tasques ambla 
finalitat de fer agradable el viatge o l'excursió. 

- S'encarreguen de preparar concursos, jocs, balls, etc., per distreure i animar un grup de turistes. 
-Dirigir excursions d'alpinisme, cac;:a, pesca, etc. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Guia i hostessa de congressos i exposicions 
• Guia i hostessa de terra 
• Guia i hostessa de tren 
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• Guia interpret de turisme 
• Guia interpret del patrimoni nacional 
• Guia local de turisme 

515 Majordoms, economs i similars 

5150 Majordoms, economs i similars 

Els majordoms, economs i similars organitzen, supervisen i presten serveis de majordomia o 
economat a hotels, clubs, escales, col·legis o altres institucions amb regim d'internat i altres 
establiments similars, com també a domicilis particulars. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Contractar, formar, acomiadar, organitzar i supervisar el personal domestic. 
-Comprar o controlar les compres, l'emmagatzematge i la distribució de subministraments i 

provisions. 
- Vetllar pel benestar general de les persones en les institucions on resideixen. 
-Vigilar la conservació del mobiliari i l'edifici. 
- Pot col·laborar en les tasques própies del personal a les seves ordres. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ecónom d'hoteleria 
• Governant d'hoteleria 
• Majordom d'hoteleria 
• Majordom de servei domestic 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cap de cuina (5030) 
o Majorciom de vaixell (5141) 

519 Altres treballadors de serveis personals 

5191 Ajudes de cambra i similars 

Els ajudes de cambra i similars tan de personal d'acompanyament de les persones que els han 
contractat i atenen diversos requeriments personals d'aquestes persones. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Acompanyar les persones que els han contractat. 
-Conversar amb les persones que els han contractat i participar en lectures, i altres 

entreteniments. 
- Ajudar a rebre i entretenir les visites que acudeixin a casa de la persona que els ha contractat. 
- Mantenir en ordre i en bon estat la roba i els efectes personals de la persona que els ha 

contractat. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajuda de cambra 
• Encarregat de cambra de la marina mercant 

5192 Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors 

Els empleats de pompes fúnebres i embalsamadors duen a terme diverses tasques en relació 
ambles exequies i l'embalsamament. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Organitzar i dirigir funerals i enterraments. 
- Organitzar i dirigir incineracions. 
- Preparar capelles ardents. 
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- Embalsamar els difunts. 
- Restituir el seu aspecte normal als cossos mutilats o desfigurats. 
- Dura terme les gestions administratives que calguin. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Domiciliari de pompes fúnebres 
• Embalsamador 
• Incinerador 

5199 Altres treballadors de sarveis personals 
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Aquest grup primari inclou els altres treballadors de serveis personals a particulars no 
classificats separadament en el subgrup 519 <<Aitres treballadors de serveis personals». 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari els treballadors les ocupacions deis quals 
consisteixin a actuar com a parellas de ball, endevins del futur i astrolegs. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Acompanyar clients a restaurants i altres llocs públics. 
- Fer de parella de ball. 
- Rebre clients en diversos establiments públics de ball o diversió i vetllar pel seu entreteniment. 
- Predir el futur mitjan<;:ant l'astrologia, la cartomancia o altres métodes i aconsellar o advertir so-

bre eventuals comportaments o esdeveniments. 
- Determinar l'horoscop de les persones per tal d'esbrinar el passat i predir el futur. 
- Estudiar la influencia deis astres i altres fenómens en la vida i la situació deis clients. 
- Interpretar les característiques de les ratlles de les mans, la disposició de les cartes tirades a 

l'atzar i altres elements d'endevinació. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empleat de sala recreativa 
• Acompanyant o persona de companyia 
• Astróleg 
• Disc-jockey de discoteca 
• Parella de ball 
• Ouiromantic 
• Relacions públiques de sala de testes 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o DisC-JOCkey locutor de radio (3542) 
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GRUP PRINCIPAL J TREBALLADORS DE SERVEIS DE PROTECCIÓ 1 SEGURETAT 

52 Treballadors de serveis de protecció i seguretat 

521 Guardias civils 

521 O Guardies civils 

Els guardies civils mantenen l'ordre públic i fan respectar les lleis i els reglaments. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Mantenir l'ordre públic. 
- Protegir persones i béns de perills i actes delictuosos. 
-Arrestar les persones que infringeixen la llei. 
- Dirigir el transit de vehicles per les carreteres nacionals. 
- Intervenir com a representants de l'autoritat en cas d'accident. 
- Efectuar informes, comprovacions i altres tasques administratives. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Guardia civil 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Suboficial de la guardia civil (3522) 

522 Policies 

5221 Policies nacionals 

Els policies nacionals mantenen l'ordre públic i fan respectar les lleis i els reglaments. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Mantenir l'ordre públic. 
- Protegir persones i béns de perills i actes delictuosos. 
-Arrestar les persones que infringeixen la llei. 
- Dirigir el transit de vehicles. 
- Restablir l'ordre en casos d'alteració pública. 
- Efectuar informes, r;omprovacions i altres tasques administratives. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de policia nacional 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Comissari de policia (2530) 
o Inspector de policia (2950) 
o Sotsinspector de la policia (3521) 

5222 Policies autonómics 

Els policies autonómics mantenen l'ordre públic i fan respectar les lleis i els reglaments. La 
policia autonómica depen deis governs de les comunitats autónomas. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Mantenir l'ordre públic. 
- Protegir persones i béns de perills i actes delictuosos. 
- Arrestar les persones que infringeixen la llei. 
- Dirigir el transit de vehicles. 
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- Restablir l'ordre en casos d'alteració pública. 
- Efectuar informes, comprovacions i altres tasques administratives. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de policia autonomic 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

Nota: la denominació de l'ocupació depende l'autonomia. De tota manera, independentment de 
la denominació es poden agrupar en tres grups que, assimilant-los a les escales de les 
administracions públiques, són: 

o Policia de grup A (2530) 
o Policia de grup B (2950) 
o Policia de grup e (3523) 

5223 Policies locals 

Els policies locals mantenen l'ordre públic i fan respectar les lleis i els reglaments. La policia 
local depen deis governs locals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Mantenir l'ordre públic. 
- Protegir persones i béns de perills i actes delictuosos. 
- Arrestar les persones que infringeixen la llei. 
- Dirigir el transit de vehicles en el municipi on treballa. 
- Efectuar informes, comprovacions i altres tasques administratives. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de policia local 
• Agent municipal 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

Nota: la denominació de l'ocupació depen de la corporació local. De tota manera, 
independentment de la denominació, es poden agrupar en tres grups que, assimilant-los a les 
escales de les administracions públiques, són: 

o Policia de grup A (2530) 
o Policia de grup B (2950) 
o Policia de grup e (3523) 

523 Bombers 

5230 Bombers 
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Els bombers prevenen, combaten i extingueixen incendis, rescaten persones i béns durant i 
després deis incendis i actuen en acctdents greus i catastrofes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Prevenir, combatre i extingir incendis. 
- Prevenir o extingir incendis en avions o vaixells accidentats o avariats i rescatar els passatgers i la 

tripulació. 
- Rescatar persones i salvar béns durant i després deis incendis i accidents greus. 
-Prevenir o limitar la propagació de substancies perilloses en cas d'incendi o d'accident. 
- Prevenir incendis forestals. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Bomber 
• Bomber d'aeroport 
• Conductor de vehicle de bombers 
• Vigilant d'incendis forestals 

Ocupacions afins incloses en aquest grup primari: 

o Tecnic en investigació d'incendis (3071) 
o Tecnic en prevenció d'incendis (3071) 

524 Funciúnaris de centres penitenciaris 

5240 Funcionaris de centres penitenciaris 

Els funcionaris de centres penintenciaris vigilen els detinguts i mantenen la disciplina a les 
presons, els penitenciaris i els reformatoris. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Registrar els nous reclusos, posar els seus valors en custodia, escortar-los fins a les seves cel·les 
i tancar-los-hi. 

- Inspeccionar periodicament les cel·les. 
- Vigilar els reclusos durant !a feina, els menjars i els passejos, i recórrer i vigilar les diferents parts 

de la presó, per tal d'evitar fugides. 
- Atendre els reclusos en les seves sol·licituds i donar compte d'ells als seus superiors. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Funcionari de presons 
• Oficial de presons 

525 Guardies jurats i personal de seguretat privada 

5250 Guardies jurats i personal de seguretat privada 

Els guardies jurats i personal de seguretat privada patrullen en edificis i arees determinades per 
evitar !'entrada il·lícita, els robatoris, els actes de violencia i altres fets delictuosos i que poden 
exigir, quan calgui, el recurs a la forc;a per prevenir aquests actes i detenir-ne els seus 
perpetradors, i les ocupacions propies deis guardaespatlles. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Patrullar en edificis i arees per prevenir robatoris, actes de violencia, infraccions o altres 
i rreq ul aritats. 

- Quan calgui, recórrer a la forc;a per evitar aquests actes i detenir-ne els seus perpetradors. 
- Exercir funcions ci8 guardaespatlles. 
-Vigilar el quadre de comandament d'una central automatica d'alarma o d'altres tipus de sistema 

de seguretat. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Guardaespatlles 
• Guardia jurat 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Guarda (9220) 
o Policía (522) 
o Sereno vigilant nocturn (9220) 
o Vigilunt d'estació (9220) 
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529 Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat 

5291 Vigilants de piscines i platges, socorristes 

Els vigilants de piscines i platges i els socorristes vetllen per la vigilancia de piscines i platges 
perque els usuaris observin les normes establertes, i prevenen i socorren els ferits en cas 
d'accident. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Patrullar en platges, balnearis i piscines per prevenir accidents. 
- Salvar banyistes en perill d'ofegar-se. 
-Prestar, en cas d'emergencia, els primers auxilis als afectats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Socorrista de piscines 
• Socorrista de platges 
• Vigilant de piscines i platges, socorrista 

5299 Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat 
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Aquest grup primari inclou els treballadors de serveis de protecció i seguretat no classificats en 
grups primaris anteriors del subgrup 529 «Aitres treballadors de serveis de protecció i 
seguretat.>> 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari els treballadors que es dediquen a la 
protecció i vigilancia d'arees privades de caga, pesca i pares nacionals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Patrullar en reserves naturals i arees privades de cac;a, boscos i zones protegides per evitar el · 
robatori i la matanc;a d'animals de cac;a. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Guarda de vedat de cac;a 
• Guarda de vedat de pesca 
• Guarda forestalllevat de prevenció d'incendis 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Guardia de museu (9220) 
o Guardia jurat (5250) 
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GRUP PRINCIPAL K DEPENDENTS DE COMER<; 1 SIMILARS 

53 Dependents de comerc;: i similars 

531 Models de moda, art i publicitat 

531 O Models de moda, art i publicitat 

Els models de moda, art i publicitat llueixen i presenten peces de roba, accessoris i altres 
articles destinats a la venda, o actuen com a models pera la creació artística o publicitaria. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Vestir-se amb roba i accessoris d'última moda, de la moda en vaga o de l'estil que desitgi el 
client. 

-Caminar lentament, girant i efectuant altres moviments per fer ressaltar millar l'estil i les 
característiques deis vestits. 

- Servir de model a escultors, pintors i altres artistes. 
- Servir de model pera fotografies o pel·lícules publicitaries. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Model de belles arts 
• Model de moda 
• Model de publicitat 

532 Encarregats de secció d'un comenf i similars 

5320 Encarregats de secció d'un comen;: i similars 

Els encarregats de secció d'un comen;: són els responsables de l'organització del treball a la 
seva secció, solucionen els problemes que poden sorgir quotidianament i n'informen als seus · 
superiors. Poden dura terme les mateixes tasques que les persones a les quals supervisen. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Organitzar, dirigir i controlar les diverses tasques de la secció o departament de la seva 
responsabilitat. 

- Atendre les reclamacions deis clients. 
- Vetllar pel bon tracte al client. 
-Donar compte del resultat de vendes al gerent. 
- Dura terme les mateixes tasques que les persones a les quals supervisen. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat de planta de comen;: 
• Encarregat de secció de comen;; 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empreses de comen;; (1210, 1220, 1510, 1520) 

533 Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants 

5330 Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants 

Nota: l'ocupació que consisteix en la venda de productes en diferents mercats ambulants, 
mitjan<;:ant el transport de mercaderies d'un mercat ambulant a un altre, es classifica en el grup 
primari 9001. 

Els dependents i els demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants, 
presenten i venen mercaderies a majoristes, detallistas, en botigues, magatzems, quioscos i 
altres locals de venda al públic situats als carrers amb parada fixa i en la qual poden deixar les 
seves mercaderies. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Portar mercaderies deis diposits o magatzems i exposar-les en els locals de venda al públic. 
- Ajudar el client a escollir el que desitja comprar, fent demostracions deis articles en venda. 
- Indicar els preus, les condicions de credit i els descomptes. 
- Vendre en una parada fixa de mercats ambulants en la qual poden deixar les seves mercaderies. 
- Portar la comptabilitat. 
- Comprar o contractar subministraments regulars de les mercaderies que posaran a la venda. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Dependent d'alimentació i begudes 
• Dependent de carnisseria sense elaboració propia de productes carnis 
• Dependent de comen;; a l'engros 
• Dependent de comen;; al detall 
• Dependent de parada de mercat 
• Dependent de parades de venda i encants 
• Dependent de peixateria 
• Dependent de quiosc llevat de loteries 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent d'empreses de comen;: (1210, 1220, 1510, 1520) 
o Venedor a domicili (9002) 
o Venedor ambulant d'autovenda (9001) 
o Venedor ambulant de mercat (9001) 
o Venedor per telefon (9002) 
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GRAN GRUP 6 TREBALLADORS QUALIFICATS EN ACTIVITATS AGRÁRIES 
PESQUERES1 

GRUP PRINCIPAL L TREBALLADORS QUALIFICATS EN ACTIVITATS AGRÁRIES 
PESQUERES 

Nota: quan les tasques de gerencia de l'explotació agropecuaria en una ocupació suposin com 
a maxim un terc; del temps total treballat, aquesta es classificara en el gran grup 6. En cas 
contrari es classificara en el gran grup 1. 

60 Treballadors qualificats en activitats agrícolas 

601 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícolas 

6011 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícolas, llevat d'hortes, planters i 
jardins 

Els treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícolas, llevat d'hortes, planters i 
jardins, exploten, per ells mateixos o associats amb altres, una finca agrícola per obten ir diver
sos productes agraris. Programen i executen les feines necessaries per obtenir diferents 
productes agrícolas, com ara blat i altres cereals, arres, bleda-rave, cacauets, tabac, patates, 
hortalisses, arbres fruiters, vinyes, nogueres i altres especies, i asseguren la recol·lecció deis 
fruits per a la seva venda. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propi o associat amb altres, una finca agrícola. 
- Determinar les classes i les quantitats deis productes que s'hauran de conrear. 
- Comprar llavors, fertilitzants i altres subminístraments. 
- Invertir en terres í míllora de sois, edífícis, ínstal·lacíons, maquínes í eínes de conreu í anímals de 

tír. 
- Preparar els sois, sembrar, plantar, conrear í fer la collíta deis productes. 
- Plantar, protegír í podar arbres o arbustos í recollír la collíta de fruítes í baies. 
- Emmagatzemar els productes í procedír a un cert grau d'elaboracíó primaría. 
- Mantenír en bon estat els edífícís, les ínstal·lacíons í les maquínes agrícoles. 
- Llíurar, despatxar o comercíalítzar els productes agrícoles. 
-Gestionar l'explotacíó agrícola. 
- Exercír tasques afíns. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions íncloses en aquest grup prímarí: 

• Arboricultor de fruíters per compte propí 
• Conreador de llúpol per compte propí 
• Treballador agrícola d'arros per compte propí 
• Treballador agrícola d'olíveres per compte propí 
• Treballador agrícola de cereals í llegumínoses per compte propí 
• Treballador agrícola de conreus índustríals per compte propí 
• Treballador agrícola de vínyes per compte propí 

Ocupacíons afíns no íncloses en aquest grup prímarí: 

o Conductor operador de maquinaria agrícola amb motor (8530) 
o Director de departament de produccíó d'empreses agraries, de cac;a, forestals í pesqueres 

(1121) 
o Gerent d'explotacíons agraríes (1401, 1701) 
o Tractorista (8530) 

6012 Treballadors per compte propí qualificats en activitats agrícolas d'hortes, planters i jardins 

Els treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícolas d'hortes, planters i jardins, 
exploten, per ells mateixos o associats amb altres, una finca agrícola per obtenír diversos 
productes agraris. Programen i executen les tasques necessaries per al conreu d'hortalisses i 
el conreu d'arbres, arbustos, flors i altres plantes, pera la seva venda. 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborades a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propi o associat amb altres, una finca agrícola. 
- Determinar les classes i les quantitats deis productes que s'hauran de conrear. 
- Comprar llavors, bulbs, fertilitzants i altres subministraments. 
- Invertir en terres i millora de sois, edificis, instal·lacions, maquines i eines de conreu i animals de 

tir. 
- Preparar els sois, sembrar, conrear hortalisses per mitjans intensius, plantar flors, i recollir les 

col lites. 
- Produir empelts, brots, bulbs i llavors. 
- Conrear flors, arbres, arbustos i altres plantes en pares o jardins públics o privats. 
- Conrear plantes per a exposicions o per a usos medicinals. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les maquines i eines agrícoles. 
-Gestionar l'explotació agrícola. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Floricultor per compte propi 
• Treballador agrícola d'hortalisses d'horta per compte propi 
• Treballador agrícola de planters per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor operador de maquinaria agrícola amb motor (8530) 
o Director de departament de producció d'empreses agraries, de caga, forestals i pesqueres 

(1121) 
o Gerent d'explotacions agraries (1401, 1701) 
o Tractorista (8530) 

602 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles 

6021 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles, llevat d'hortes, planters i 
jardins 
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Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles, llevat d'hortes, planters i 
jardins, executen diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni 
associats amb altres. Executen les tasques necessaries de conreu extensiu de diferents 
productes agrícoles per a la seva venda. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dura terme diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats 
amb altres. 

- Preparar els sois, sembrar, plantar, conrear i fer la collita deis productes. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les maquines i eines agrícoles. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes agrícoles. 
- Regar els conreus 
- Fumigar els conreus. 
- Practicar incisions en els troncs deis pins o altres especies per recollir resines. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empeltador 
• Fumigador agrari 
• Podador d'arbres fruiters 
• Regador llevat d'hortes, planters i jardins 
• Treballador agrícola de blat de moro per compte d'altri 
• Treballador agrícola de cítrics per compte d'altri 
• Treballador agrícola de conreus farratgers per compte d'altri 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor operador de maquinaria agrícola amb motor (8530) 
o Peó agrícola (941 O) 
o Tractorista (8530) 

6022 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins 

Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins 
executen diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats 
amb altres. Executen les feines necessaries peral conreu intensiu d'hortalisses i el conreu 
d'arbres, arbustos, flors i altres plantes, pera la seva venda. 

Entre les seves tas;_;~1es s'inclou: 

- Dur a terme diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats 
amb altres. 

- Preparar els sóls, sembrar, conrear hortalisses per mitjans intensius, plantar flors i recollir les 
col lites. 

- Produir empelts, brots, bulbs i llavors. 
- Conrear flors, arbres, arbustos i altres plantes en pares o jardins públics o privats. 
- Conrear plantes pera exposicions o pera usos medicinals. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les maquines i eines agrícoles. 
-Gestionar l'explotació agrícola. 
-Cuidar les zones verdes deis camps de futbol, golf i similars. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Floricultor per compte d'altri 
• Jardiner per compte d'altri 
• Planterista per compte d'altri 
• Treballador agrícola d'hivernacles per compte d'altri 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor operador de maquinaria agrícola amb motor (8530) 
o Peó agrícola (941 O) 

61 Treballadors qualificats en activitats ramaderes 

611 Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes 

6111 Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de 
companyia i els animals domestics de pell valuosa 

Els treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de 
companyia i els animals domestics de pell valuosa exploten, per ells mateixos o associats amb 
altres, una finca pecuaria o granges especialitzades. Programen i executen les feines 
necessaries per assegurar la cria i la cura de bestiar boví, oví, porcí, cabrum, equí o altres tipus 
de bestiar de conreu, de companyia (com ara gossos o gats) o de curses i competicions 
esportives. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propi o associat amb altres, una finca pecuaria o granja especialitzada. 
- Determinar les classes i les quantitats de caps de bestiar i animals domestics, com també de 

derivats de la producció animal, que cal criar o produir. 
- Comprar animals, conrear plantes farratgeres o comprar farratges i altres subministraments. 
- Invertir, en terres de pastura, edificis, instal·lacions, maquines i eines agrícoles. 
- Criar i tenir cura deis animals. 
- Munyir animals i esquilar ovelles. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon c~stat els edificis, les instal·lacions i les maquines i les eines agrícoles. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Exercir tasques afins. 
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- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Criador d'animals domestics per compte propi 
• Criador d'animals pera pelleteria per compte propi 
• Criador de bestiar cabrum per compte propi 
• Criador de bestiar porcí extensiu per compte propi 
• Criador de gossos per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses ramaderes (1121) 
o Gerent d'explotacions ramaderes (1401, 1701) 

6112 Treballadors per compte propi qua1ificats en activitats avícoles 

Els treballadors per compte propi qualificats en activitats avícoles exploten, per ells mateixos o 
associats amb altres, una granja avícola. Programen i executen les feines relatives a la cria i la 
cura d'aviram amb vista a la venda o l'expedició regular d'aus vives, ous, carn o plomes a 
compradors majoristes i organismes de comercialització o als mercats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propi o associat amb altres, una granja avícola. 
-Determinar les classes i les quantitats d'aus i productes avícoles que cal produir (gallines, oques, 

coloms, a.necs, perdius i guatlles). 
- Comprar pollets, conrear cereals o comprar grans o altres subministraments. 
- Invertir en edificis, instal·lacions i maquines. 
-Criar, alimentar i tenir cura de l'aviram i recollir els ous. 
-Sacrificar, desplomar, buidar i netejar aus i embalar carns d'au o preparar o engabiar aus vives 

per a la seva expedició o venda. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon estat els edificis, instal·lacions, maquines incubadores i altres .. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes de granja. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Avicultor per compte propi 
• Criador d'aus de caya per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses ramaderes (1121) 
o Gerent d'explotacions ramaderes (1401, 1701) 

6119 Altres treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes 
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Els treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes exploten, per ells 
mateixos o associats amb altres, granges o finques pecuaries no relacionades anteriorment. 
Programen i executen les feines relatives a la cria d'abelles, cucs de seda i altres especies 
d'insectes per assegurar la venda o l'expedició de mel, cera i seda de capolls. Cal classificar, a 
més, en aquest grup tots els treballadors per compte propi qualificats en explotacions 
ramaderes no mencionades anteriorment, com ara els criadors i els que tenen cura d'animals 
salvatges, incloent-hi els de pell valuosa, insectes i animals de laboratori. Aquest grup també 
inclou els ensinistradors i els que tenen cura d'animals en els zoologics, cavallerisses, i altres 
establiments analegs. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propi o associat amb altres, granges o finques pecuaries no relacionades 
anteriorment. 

- Determinar les classes i les quantitats d'animals que cal criar. 
-Comprar, condicionar i mantenir en bon estat els edificis, instal·lacions i maquinaria necessaria. 
- Criar i tenir cura deis insectes i recollir els seus productes. 
- Criar, tenir cura i alimentar animals. 
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- Protegir els animals en reserves destinades a conservar la fauna. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Ensinistrar o entrenar animals perqué participin en curses, espectacles de circ o activitats 

similars. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar animals i productes derivats de la seva cria. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Apicultor per compte propi 
• Sericicultor per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses ramaderes (1121) 
o Gerent d'explotacions ramaderes (1401, 1701) 

612 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes 

6121 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de 
companyia i animals domestics de pell valuosa 

Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de 
companyia i animals domestics de pell valuosa executen diverses tasques en finques 
ramaderes que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres. Executen les feines 
necessaries per assegurar la cria i la cura de bestiar boví, oví, porcí, cabrum, equí o altre 
bestiar de conreu, de companyia (com ara gossos o gats) o de curses i competicions 
esportives, i procedeixen a la seva venda. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme diverses tasques en finques ramaderes que no exploten per ells mateixos ni 
associats amb altres. 

- Criar i tenir cura deis animals. 
- Munyir els animals i esquilar ovelles. 
- Emn1agatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions, les maquines i els estris ramaders. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Esquilador per compte d'altri 
• Majoral per compte d'altri 
• Pastor per compte d'altri 
• Treballador ramader d'animals domestics per compte d'altri 
• Treballador ramader d'oví i cabrum per compte d'altri 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Peó ramader (9420) 

6122 Treballadors per cumpte d'altri qualificats en activitats avícoles 

Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats avícoles executen diverses tasques 
en finques avícoles que no exploten ells mateixos. Executen les tasques relatives a la cria i la 
cura d'aviram amb vista a la venda o l'expedició regular d'aus vives, ous, carn o plomes a 
compradors majoristes i a organismes de comercialització, o als mercats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dura terme diverses tasques en finques avícoles que no exploten per ells mateixos. 
- Determinar les classes i quantitats d'aus i productes avícoles que caldra produir (gallines, oques, 

coloms, anecs, perdius i guatlles). 
- Criar, alimentar i tenir cura de l'aviram i recollir els ous. 
-Sacrificar, desplomar, buidar i netejar aus i embalar carns d'au o preparar o engabiar aus vives 
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per a la seva expedició o venda. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon estat els edificis, instal·lacions, maquines incubadores i altres. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes de granja. 
- Determinar el sexe deis pollets. 
- Executar diverses tasques própies de la reproducció de les aus per incubació artificial deis ous. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Sexador de pollastres per compte d'altri 
• Treballador ramader de granja avícola per compte d'altri 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Peó ramader (9420) 

6129 Altres treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes 

Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes executen diverses 
tasques en altres finques ramaderes (no mencionades anteriorment) que no exploten ells 
mateixos. Executen les feines relatives a la cria d'abelles, cucs de seda i altres especies 
d'insectes per assegurar la venda o l'expedició de mel, cera i seda de capolls. Cal classificar, a 
més, en aquest grup tots els treballadors per compte d'altri en explotacions ramaderes no 
mencionades anteriorment, com ara els criadors i aquells que tenen cura deis animals 
salvatges, fins i tot els de pell valuosa, insectes i animals de laboratori, incloent-hi els 
ensinistradors i aquells que tenen cura d'animals en reserves naturals, zoológics, cavallerisses 
i altres establiments analegs. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Criar i tenir cura dr:ls insectes i recollir els seus productes. 
- Criar, tenir cura i alimentar animals. 
- Protegir els animals en reserves destinades a conservar la fauna. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Ensinistrar o entrenar animals perqué participin en carreres o activitats similars. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar animals i productes derivats de la seva cria. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Apicultor per compte d'altri 
• Cuidador d'animals de pares zoológics per compte d'altri 
• Sericicultor per compte d'altri 
• Treballador agrícola de granja cinegética per compte d'altri 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Peó agropecuari (9430) 
o Peó ramader (9420) 

62 Treballadors qualificats en altres activitats agraries 

621 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuaries 

6210 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuaries 
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Nota: una explotació agropecuaria és aquella en que es combina la producció agrícola amb la 
cria de bestiar en unitats d'activitat conjunta, amb un percentatge d'especialització en cada 
una inferior al 66%. 

Els treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuaries exploten, per ells 
mateixos o associats amb altres, finques mixtes que combinen agricultura i ramaderia. Progra
men i executen les feines relatives al conreu i la collita de diverses varietats de plantes i arbres, 
a la cria i la cura d'animals i a l'obtenció de productes derivats de les seves activitats de viver, 
per a la seva venda, sense que hi hagi un predomini agrícola o ramader (més de 2/3 sobre el 
total del valor afegit). 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propi o associat amb altres, una finca mixta (agrícola i ramadera). 
- Determinar les classes i quantitats de conreus i animals produ'fts. 
- Comprar llavors, fertilitzants i altres subministraments. 
-Invertir, fins i tot en regim d'arrendament, en terres i millares de sois, edificis, instal·lacions, 

maquines, eines i animals. 
- Dura terme treballs, com ara preparar sois, sembrar, plantar, conrear i fer la collita. 
- Conrear plantes farratgeres o comprar farratge i altres aliments. 
-Criar i tenir cura del bestiar per aprofitar-ne la carn, el cuir, la llana, la pell, la llet o altres 

productes. 
- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions, les maquines i els estris. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Treballador agropecuari per compte propi 

622 Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars 

6220 Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars 

Els treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars exploten, per ells 
mateixos o associats amb altres, una finca forestal. Programen i executen les tasques en una 
explotació forestal pera l'aprofitament de la fusta. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propio associat amb altres, una finca forestal. 
- Plantar, podar i tallar arbres. 
- Sagnar arbres pera l'obtenció de resines. 
- Repoblar i tenir cura deis boscos. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes forestals. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Treballador forestal per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament d'empreses de producció forestal (1121) 
o Gerent d'explotacions forestals (1401, 1701) 

623 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuaries 

6230 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuaries 

Nota: una explotació agropecuaria és aquella en qué es combina la producció agrícola amb la 
cria de bestiar en unitats d'activitat conjunta,·amb un percentatge d'especialització en cada 
una inferior al 66%. 

Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuaries duen a terme diverses 
tasques en finques que no exploten ells mateixos. Executen les feines relatives al conreu i la 
collita de diverses varietats de plantes i arbres, a la cria i cura d'animals i a la producció de 
productes derivats de les seves activitats de viver, per a la seva venda o expedició regular a 
compradors majoristes i a organismes de comercialització o als mercats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dura terme diverses tasques en finques no explotades per ells mateixos. 
- Dur a terme feines com les de preparar la terra, sembrar, plantar, conreuar i fer la collita. 
- Conreuar plantes farratgeres o comprar farratge i altres aliments. 
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- Criar i tenir cura del bestiar per aprofitar-ne la carn, el cuir, la llana, la pell, la llet o altres 
productes. 

- Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primaria. 
- Mantenir en bon estat els edificis, instal·lacions, maquines i estris. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Treballador agropecuari d'agricultura i ramaderia per compte d'altri 

624 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats forestals i similars 

6241 Talladors, serradors i altres treballadors forestals 

Els talladors, els serradors i altres treballadors forestals executen les feines que requereixen la 
plantació, conservació i explotació deis boscos, a fi d'assegurar la venda o l'expedició regular 
deis productes forestals als compradors majoristes i als organismes de comercialització o als 
mercats, sota la supervisió del cap de l'explotació. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Repoblar i tenir cura deis boscos. 
- Identificar els arbres que cal tallar i estimar el volum per a fusta o negociable. 
- Retallar les branques i les copes deis arbres i tallar-los, serrar-los i trossejar-los. 
- Tallar els troncs en ellloc de la tala per obtenir llenya, rolls o altres formes més simples. 
- Amuntegar els troncs i col·locar-los en els arrossegadors o lliscadors o llen<;:ar-los per fer-los 

surar riu aval!. 
-Vigilar els boscos per descobrir els incendis i participar en els treballs d'extinció. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat forestal per compte d 'altri 
• Llenyataire 
• Tallador 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor operador de tractor forestal (8530) 
o Peó forestal (9440) 

6242 Carboners de carbó vegetal i similars 

Els carboners de carbó vegetal i similars executen les feines necessaries per convertir la fusta 
en carbó vegetal o per obten ir trementina bruta de la fusta, mitjan<;:ant tecniques tradicionals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fer funcionar un forn senzill per transformar-hi la llenya en carbó vegetal per carbonització lenta. 
- Fer funcionar un digestor o un alambí senzill per obtenir o extreure, per destil·lació, trementina 

bruta de la fusta. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Carboner de carbó vegetal per compte d'altri 
• Destil·lador de fusia 

63 Pescadors i treballadors qualificats en activitats piscícoles 

631 Pescadors i treballadors per compte propi qualificats en activitats piscícoles 

6311 Treballadors per compte propi qualificats en la cria d'especies aquatiques 

Els treballadors per compte propi qualificats en la cria d'especies aquatiques exploten, per ells 
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Els treballadors per compte propi qualificats en la cria d'especies aquatiques exploten, per ells 
mateixos o associats amb altres, una empresa on es crien peixos i es cultiven ostres, musclos i 
altres especies aquatiques pera la seva venda o expedició regular a compradors majoristes, a 
organismes de comercialització o a mercats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Explotar, per compte propio associat amb altres, una piscifactoria. 
- Invertir en edificis, instal·lacions, maquines i material. 
- Comprar aliments i altres subministraments. 
- Criar o cultivar i tenir cura deis peixos, ostres, musclos i altres especies aquatiques. 
- Sacrificar i condicionar el peix i els altres productes per a la seva expedició. 
- Mantenir en bon estat edificis, instal·lacions, maquines i material. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Criador de piscifactoria per compte propi 
• Treballador de piscifactoria de crustacis i mol-luscos per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses pesqueres (1121) 
o Director general d'empreses de pesca i piscicultura (111 O) 
o Gerent d'explotacions de pesca (1401, 1701) 

6312 Pescadors per compte propi fluvials i de litoral 

Els pescadors per compte propi fluvials i de litoral exploten, per ells mateixos o associats amb 
altres, una empresa pesquera. Capturen peixos o altres especies aquatiques en aigua delga o 
en aigües costaneres, sigui individualment o amb tripulants de vaixells pesquers, pera la ven
da. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propi o associat amb altres, una empresa pesquera de litoral. 
- Preparar i reparar les xarxes i altres aparells i materials de pesca. 
-Maniobrar vaixells pesquers cap als bancs, des deis bancs i en els bancs. 
- Esquerar, llengar i halar els aparells de pesca. 
- Recollir diverses especies aquatiques de les riberes o d'aigües no gaire profundes. 
- Netejar, congelar, refredar o salar la pesca, a bord o aterra, sense estar integrats en la indústria 

del peix. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mariscador per compte propi 
• Patró de llanxa de litoral per compte propi 
• Pescador de litoral per compte propi 
• Treballador de pescad'aigua dol9a per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses pesqueres (1121) 
o Director general d'empreses de pesca i piscicultura (111 O) 
o Gerent d'explotacions de pesca (1401, 1701) 

6313 Pescadors per compte propi d'altura 

Els pescadors per compte propi d'altura dirigeixen i executen, per ells mateixos o associats 
amb altres, les tasques que han de portar a terme els treballadors de la pesca que estiguin a 
les seves ordres. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Explotar, per compte propi o associat amb altres, una empresa. 
- Preparar i reparar les xarxes i altres aparells i materials de pesca. 
- Maniobrar vaixells pesquers cap als bancs, des deis bancs i en els bancs. 
- Esquerar, llen<;ar i halar els aparells de pesca. 
- Netejar, congelar, refredar o salar la pesca, a bord o aterra, no estant integrats en la indústria del 

peix. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Patró de pesca d'altura per compte propi 
• Pescador d'altura per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció d'empreses pesqueres (1121) 
o Director general d'empreses de pesca i piscicultura (111 O) 
o Gerent d'explotacions de pesca (1401, 1701) 

6314 Cagadors per compte propi 

Els cagadors per compte propi capturen i sacrifiquen mamífers, aus o reptils salvatges pera la 
venda o l'expedició regular d'aquests animals, o de la carn, la pell, les plomes i altres 
productes, a compradors majoristes, a organismes de comercialització o a mercats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Col·locar ceps o trampes per capturar mamífers, aus o réptils salvatges. 
- Sacrificar els mamífers, les aus o els réptils, capturats o en llibertat, amb armes de foc o d'altres . 

ti pus. 
- Escorxar i preparar els animals morts per obtenir els productes que s'han de vendre o expedir. 
- Expedir o vendre els mamífers, aus o réptils capturats. 
- Reparar i mantenir el material en bon estat. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ca<;ador per compte propi 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció i operacions de ca<;a (1121) 
o Director general d'empreses de ca<;a (111 O) 
o Gerent d'explotacions de ca<;a (1401, 1701) 

632 Pescadors i treballadors per compte d'altri qualificats en activitats piscícoles 

6321 Treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'especies aquatiques 
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Els treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'especies aquatiques duen a terme 
diverses tasques en piscifactories que no exploten ells mateixos. Crien peixos i cultiven ostres, 
musclos i altres especies aquatiques per a la venda o expedició regular a compradors 
majoristes, a organismes de comercialització o a mercats, sota la supervisió deis seus 
superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Comprar aliments i altres submirlistraments. 
- Criar o cultivar i tenir cura deis peixos, ostres, musclos i altres especies aquatiques. 
- Sacrificar i condicionar el peix i els altres productes pera la seva expedició. 
- Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions, les maquines i el material. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
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- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cultivador d'algues per compte d'altri 
• Cultivador d'angules per compte d'altri 
• Estabulador de crustacis 
• Treballador piscícola de perles per compte d'altri 
• Treballador piscícola per compte d'altri 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Recol·lector d'algues marines de platja (9450) 

6322 Pescadors per compte d'altri fluvials i de litoral 

Els pescadors per compte d'altri fluvials i de litoral, com a membres d'una tripulació, capturen 
peixos o altres especies aquatiques en aigua dolga o en aigües costaneres, per a la seva venda 
o expedició a comerciants majoristes, a organismes de comercialització o a mercats, sota la 
supervisió deis seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar i reparar les xarxes i altres aparells i materials de pesca. 
- Maniobrar vaixells pesquers cap als bancs, des deis bancs i en els bancs. 
- Esquerar, llengar i halar els aparells de pesca. 
- Netejar, congelar, refredar o salar la pesca, a bord o aterra, no estant integrats en la indústria del 

peix. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cultivador de musclos per compte d'altri 
• Mariscador pescador per compte d'altri 
• Pescador de costa per compte d'altri 
• Pescador de litoral per compte d'altri 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Recol·lector d'algues marines de platja (9450) 

6323 Pescadors per compte d'altri d'altura 

Els pescadors per compte d'altri d'altura dirigeixen i executen les tasques que han de portar a 
terme els treballadors de la pesca sota la supervisió deis seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar i reparar les xarxes i altres aparells i materials de pesca. 
- Maniobrar vaixells pesquers cap als bancs, des deis bancs i en els bancs. 
- Esquerar, llengar i halar els aparells de pesca. 
- Netejar, congelar, refredar o salar la pesca, a: bordo aterra, no estant integrats en la indústria del 

peix. 
- Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Contramestre de coberta de pesca per compte d'altri 
• Mariner xarxaire per compte d'altri 
• Pescador tonyinaire per compte d'altri 
• Treballador de pesca d'altura per compte d'altri 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Mariner (8550) 
o Peó de pesca (9450) 

6324 Cac;:adors per compte d'altri 
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Els cac;:adors per compte d'altri capturen i sacrifiquen mamífers, aus o reptils salvatges pera la 
venda o expedició regular d'aquests animals, o de la carn, la pell, les plomes i altres productes, 
a compradors majoristes, a organismes de comercialització o a mercats, sota la supervisió 
deis seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Col·locar ceps o trampes per capturar mamífers, aus o réptils salvatges. 
- Sacrificar els mamífers·, les aus o els reptils, capturats o en llibertat, amb armes de foc o altres 

ti pus. 
- Escorxar i preparar els animals morts per obtenir els productes que s'han de vendre o expedir. 
- Expedir o vendre els mamífers, aus o reptils capturats. 
-Reparar i mantenir el material en bon estat. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cac;:ador de balenes per compte d'altri 
• Cac;:ador de toques per compte d'altri 
• Esquivador 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Director de departament de producció i operacions de cac;:a (1121) 
o Director general d'empreses de cac;:a (111 O) 
o Gerent d'explotacions de cac;:a (1401, 1701) 
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GRAN GRUP 7 ARTESANS 1 TREBALLADORS QUALIFICATS DE LES INDÚSTRIES 
MANUFACTURERES, LA CONSTRUCCIÓ 1 LA MINERIA, LLEVAT DELS 
OPERADORS D'INSTAL·LACIONS 1 MAQUINÁRIA1 

GRUP PRINCIPAL M TREBALLADORS QUALIFICATS DE LA CONSTRUCCIÓ LLEVAT 
DELS OPERADORS DE MAQUINARIA 

70 Encarregats d'obra i altres encarregats de la construcció 

701 Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció 

701 O Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció 

Els encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció dirigeixen a peu d'obra 
les activitats deis treballadors en obres estructurals de construcció seguint les orientacions 
rebudes deis seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, coordinar i supervisar el treball deis obrers dins la unitat. 
- Vetllar pel compliment de les especificacions de !'obra. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Rebre i controlar el material utilitzat. 
-Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats de !'obra. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Poder executar les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Capatas de construcció d'edificis 
• Encarregat d'obra pública i enginyeria civil 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Arquitecte tecnic (2640) 
o Arquitecte urbanista i enginyer planificador de transit (2040) 

702 Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis 

7020 Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis 

Els caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis dirigeixen les activitats deis 
treballadors d'acabats d'edificis seguint les orientacions rebudes deis seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, coordinar i supervisar el treball deis obrers dins la unitat. 
- Vetllar pel compliment de les especificacions de !'obra. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Rebre i controlar el material utilitzat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats de !'obra. 
- Vetllar pel compliment de les normes.de seguretat en el treball. 
- Poder executar les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'acabats d'edificis 
• Cap d'equip d'electricistes de la construcció 
• Encarregat de taller d'acabats d'edificis 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborad es a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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703 Encarregats de pintors, empaperadors i similars 

7030 Encarregats de pintors, empaperadors i similars 

Els encarregats de pintors, empaperadors i similars dirigeixen les activitats deis pintors i els 
empaperadors que estiguin al seu carrec, seguint les orientacions rebudes deis seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, coordinar i supervisar el treball deis obrers dins la unitat. 
- Vetllar pel compliment de les especificacions de l'obra. 
-Verificar la qualitat del treball executat perles persones al seu carrec. 
- Rebre i controlar el material utilitzat. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Poder executar les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats de l'obra. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'empaperadors 
• Encarregat de taller de pintura llevat de pintors artístics 

71 Trebailadors d'obres estructurals de la construcció i similars 

711 Paletas i paredadors 

711 O Paletes i paredadors 

Els paletes i paredadors construeixen i reparen fonaments i obres completes, revesteixen i de
coren els murs, sastres i terres deis edificis amb maons i peces de mosaics. Duen a terme 
treballs de restauració, manteniment i reparació. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Col·locar pedres, maons massissos o buits i altres elements de construcció semblants per edifi-
car o reparar murs, envans, xemeneies i altres obres. 

- Construir voreres, vorades i calc;ades de pedra. 
- Estendre ambla paleta l'argamassa sobre els maons o peces de construcció. 
- Comprovar, amb el nivell i la plomada, l'horitzontalitat i la verticalitat de !'estructura a mesura que 

avancen les obres. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Paleta 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Capatas de construcció d'edificis (701 O) 
o Muntador d'elements prefabricats de la construcció (7140) 
o Peó de la construcció (9601, 9602) 

712 Treballadors del formigó armat,o arrebossadors, ferrállistes i similars 

7120 Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars 
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Els treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars construeixen 
estructures i obres amb ciment i formigó o formigó armat, preparen els encofrats per buidar-hi 
el ciment o el formigó, armen superfícies de ciment o formigó, cimenten obertures de parets o 
revestiments de pous, fan l'acabat i reparen superfícies de ciment i formigó i col·loquen terres 
de terratzo. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Construir i reparar terres, murs, cisternes, sitges de ciment o formigó i altres estructures de 
ciment o formigó. 
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- Construir encofrats o acoblar elements prefabricats per buidar-hi el cimento el formigó. 
-Cimentar obertures de parets o revestiments de pous. 
- Fer l'acabat i allisar les superfícies de les estructures de ciment i formigó. 
- Recobrir els terres d'una capa llisa i resistent de ciment i sorra. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Arrebossador 
• Encofrador de ciment o formigó 
• Ferrallista armador de formigó 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor operador d'asfaltadora (8541) 

713 Fusters 

7130 Fusters 

Els fusters tallen, emmotllen, munten, erigeixen i construeixen o reparen diverses classes 
d'estructures, carcasses i peces de fusta, alumini i PVC, fent servir eines manuals i 
mecaniques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Construir, muntar, modificar i reparar carcasses de fusta i altres construccions de fusteria en un 
taller o en les obres de construcció. 

- Construir, acoblar i muntar, en el lloc de les obres, les carcasses, els entramats i els bastiments 
de fusta deis edificis, inclosos els elements interiors com ara portes, finestres i revestiments de 
parets. 

- Ajustar, acoblar i transformar les peces i els altres materials, interiors i exteriors fets de fusta, de 
parets, portes i finestres, revestiments, envans i altres elements i estructures d'edificis. 

- Construir, reparar i muntar decorats de teatre i pel·lícules de cinema o televisió. 
- Construir, muntar, transformar i reparar estructures i elements de fusta en vagons de ferrocarril, 

avions, vaixells, barques i altres vehicles. 
-Tallar, emmotllar, ajustar i acoblar peces de fusta, principalment en un taller. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Fuster de taller de fusteria (construcció) 
• Fuster de taller de tancaments metal·lics (construcció) 
• Fuster de tancaments metal·lics 
• Muntador de portes automatiques 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ebenista (7920) 
o Muntador d'estructures metal·liques de grans estructures (7514) 
o Operador d'instal·lacions de treball de la fusta (8141) 

714 Altres treballadors d'obres estructurals de la construccló 

7140 Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció 

Els treballadors d'obres estructurals de la construcció inclouran ocupacions que tot i que es 
classifiquen en el gran grup 7, dins l'activitat de construcció, no han estat definides 
anteriorment ja que es dediquen principalment a treballs excepcionals dins aquesta branca 
d'activitat. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Col·locar i muntar elements prefabricats de la construcció. 
- Excavar pous d'aigua i foses i revestir-ne les parets amb taulons i puntals. 
- Dura terme, a altures excepcionals, treballs de conservació, reparació i construcció d'obres. 
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- Al<;ar en ellloc de les obres la bastimentada, els castellets i altres carcasses provisionals de fusta 
o metal!. 

- Enderrocar edificis i obres. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Acoblador d'elements prefabricats d'edificis 
• Demolidor d'edificis 
• Muntador d'elements prefabricats de la construcció 
• Muntador de bastides 
• Muntador de tendals 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Muntador d'estructures metal·liques de grans estructures (7514) 
o Muntador de plataformes elevadores (7515) 

72 Treballadors d'acabats de la construcció i similars; pintors i similars 

721 Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors 

721 O Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors 

Els arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors instal·len i reparen envans 
emblanquinen murs i sostres d'edificis i els decoren amb guarniments de guix o estuc. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- lnstaHar i reparar envans, mampares i altres separacions o buits i aplicar una o diverses capes 
de guix sobre els paraments interiors i els sastres deis edificis per fer l'acabat a la superfície. 

- Emmotllar i col·locar plafons decoratius, guarniments i comises de guix. 
- Revestir els paraments exteriors deis edificis amb una capa protectora de ciment, guix o material · 

similar. 
- Preparar i col·locar guarniments d'estuc a les parets i els sastres deis edificis. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Arrebossador de morter 
• Emblanquinador 
• Enguixador 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Paleta (711 O) 

722 Lampistas i instaHadors de canonades 

7220 Lampistes i instal-ladors de canonades 
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Els lampistes i instal·ladors de canonades munten, ajusten, instal·len i reparen accessoris de 
lampisteria, canonades, sistemes de desguas i altres conductes en edificis, fabriques, vaixells i 
avions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Tallar, enroscar, doblegar, unir, muntar, instal·lar, mantenir i reparar canonades i altres 
accessorios de sistemes de desguas, calefacció, subministrament d'aigua i sanejament. 

- Muntar, instal·lar, mantenir i reparar conduccions en vaixells, avions, edificis, fabriques, etc. 
- Col·locar a les rases els tubs d'argila, formigó o ferro de les clavegueres, les canonades de 

desguas, els conductes d'aigua o altres instal·lacions. 
- SubjGctar els tubs i altres elements de les canonades amb perns, femelles, colzes o mitjan<;ant 

soldad u res. 
- Exercir tasques atuts. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemp/es d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Calefactor lampista 
• lnstal·lador de conduccions de ventilació i aire condicionat 
• Lampista 
• Muntador instal·lador de canonades 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Soldador amb bufador (7512) 
o Tuberista de mines i sondatges (8113) 

723 Electricistes de la construcció i similars 

7230 E/ectricistes de la construcció i similars 

Els e/ectricistes de la construcció i similars ajusten, regulen, munten i reparen les instal·lacions 
electriques en edificis, fabriques, comerc;:os i altres establiments. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Muntar, mantenir i reparar diverses classes d'instal·lacions electriques i el seu equip auxiliar en 
edificis, establiments industrials o comercia/s, habitatges, estudis de cinema, radio i televisió. 

- Efectun.r revisions per descobrir possib/es detectes de la instal·lació i reparar-los. 
- Col·locar i fixar quadres de distribució, interruptors i punts de 1/um i d'energia eléctrica. 
- Exercir tasques af1ns. 
-Supervisara/tres trebal/adors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Electricista d'escenari p/ató 
• Electricista d'obra 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cap d'equip d'e/ectricistes de la construcció (7020) 
o Mecanic electricista d'automóbils (7621) 
o Reparador d'aparells electrodomestics (7621) 

724 Pintors, envernissadors, empaperadors i similars 

7240 Pintors, envernissadors, empaperadors i similars 

E/s pintors, els envernissadors, els empaperadors i similars preparen les superfícies deis 
edificis i les construccions de qua/sevo/ tipus, automobils i productes de fusta, metal/, tela o 
altres materies (1/evat de les de vidre i ceramica) per pintar-les, estenent-hi capes de pintura o 
productes similars per protegir-les i decorar-les. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Netejar i preparar les parets i altres superfícies deis edificis per pintar-les o empaperar-les. 
- Estendre capes de pintura, vernís, laca o productes similars sobre les superfícies deis edificis i 

sobre els seus guarniments i accessoris. 
- Mesurar, comptar i aplicar paper, seda o altres te/es en parets i ce/s rasos d'edificis. 
- Estendre o ruixar capes·de pintura, mini, emulsió bituminosa o alguna altra substancia protectora 

similar sobre vehicles, cascos i superestructures metal·liques de vaixells i estructures d'acer 
d'edificis, ponts, etc. 

-Pintar automóbils, autobusos, camions, i altres vehicles i aplicar capes de Jaca i altres 
revestiments protectors. 

-Aplicar pintura, vernís i capes protectores d'esmalt i laca, genera/ment amb una pistola o apare// 
similar sobre procl~ctes manufacturats en serie de fusta, metal/ o altres materies. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions inc/oses en aquest grup primari: 

• Empaperador 
• Envernissador de productes manufacturats 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 201 



• Pintor amb pinze/1 llevat de vidre i ceramica 
• Pintor d'automóbils 
• Pintor d'estructures metal·liques i cascos de vaixells 
• Pintor de producció en serie 
• Pintor decorador d'edificis 
• Pintor decorador de mobles 
• Pintor per immersió 
• Policromador de cuir 
• Polidor envernissador de fusta 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina de pintar la fusta (8340) 
o Pintor de retols (7734) 
o Pintor decorador de vidre (7734) 
o Planejador envernissador de parquet (7292) 

725 Personal de neteja de fa9anes d'edificis i escura-xemeneies 

7250 Personal de neteja de fa9anes d'edificis i escura-xemeneies 

El personal de neteja de fa9anes d'edificis i escura-xemeneies treuen el sutge de les 
xemeneies o netegen les fa9anes d'edificis d'altres construccions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Treure el sutge deis conductes del fum, les xemeneies i els tubs de comunicació. 
- Netejar els paraments exteriors de construccions de pedra, maó, ciment, formigó, metall o 

materials similars amb productes químics o amb raig de vapor o sorra, amb gran pressió. 
- Dur a terme acabats de fa<;anes associades a les tasques de neteja. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Desratitzador 
• Escura-xemeneies 
• Netejador de fa<;anes amb raig de vapor 
• Netejador de fa<;anes amb sorra 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Netejador d 'oficines (9121) 
o Netejador de finestres (9212) 

729 Altres treballadors d'acabats de la construcció i similars 

7291 Ensostradors 
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Els ensostradors col·loquen, mantenen i reparen les cobertes d'edificis fent servir una o 
diverses classes de materials. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Col·locar revestiments de pissarra i teules sobre cobertes d'edificacions. 
- Prendre les mesures i tallar el material sintetic per ajustar-lo a la superfície de la coberta i 

subjectar-lo a la carcassa d'aquesta. 
-Triar les planxes de metall i marcar les línies retallant les planxes i col·locant-les sobre la coberta, 

on s'uneixen per soldadura o d'alguna altra manera. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ensostrador col-locador de teules 
• Ensostrador d 'asfalt 
• Ensostrador de pissarra 
• Muntador de sastres de metall i uralita 
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7292 Parqueters, enrajoladors i similars 

Els parqueters, els enrajoladors i similars instal·len, mantenen i reparen terres de parquet, 
marbre i d'altres materials o recobreixen parets, terres i altres superfícies amb rajoles pera 
finalitats decoratives o pera altres propósits. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar la base per assentar parquet, marbre o altres materials. 
- Acoblar les peces de parquet, marbre o altres materials i col·locar-los segons el dibuix o les 

especificacions. 
-Preparar les parets per revestir-les amb rajoles, marbre o altres materials, amb finalitats 

decoratives o altres propósits. 
- Revestir les parets amb rajoles i construir i muntar plafons de mosaic en parets i altres 

superfícies. 
- Polir, enlluentar i planejar parquet i altres superfícies de terra. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enrajolador 
• Enrajolador de parets 
• Marbrista 
• Parqueter 
• Planejador envernissador de parquet 

7293 lnstal·ladors de material a"illant termic i d'insonorització 

Els instal·ladors de material a"illant termic i d'insonorització instal·len i reparen material a"illant 
en edificis, calderes, canonades i instaJ.Iacions de refrigeració i climatització, i insonoritzen 
espais interiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Revestir amb planxes i capes de material aillant o insonoritzant els murs, els terres i els sastres 
deis edificis. 

- lnjectar materials a"illants o insonoritzants en les cavitats interiors deis murs, pisos i sastres 
d'edificis fins a farcir-les, fent servir maquines accionades amb motor. 

-Revestir amb materials aillants les parets externes d'instal·lacions, com ara calderes, canonades 
i dipósits. 

- A1"llar térmicament instal·lacions de refrigeració i de climatització. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• lnstal·lador d'aillament térmic 
• lnstal·lador de material aillant en calderes i canonades 
• lnstal·lador de material a"illant en sistemes de refrigeració i climatització 
• lnstal·lador de material d'insonorització 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o lnstal·lador de conduccions de ventilació i aire condicionat {7220) 

7294 Vidriers 

Els vidriers tallen, munten i instal·len vidres en finestres, portes, aparadors i altres llocs, 
vehicles, etc. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Triar els vidres o tallar-los a mida i col·locc:r-los en les finestres, les portes i els envans d'edificis. 
- Col·locar vidres pic.ns o corbats en aparadors, elements de separació, portes giratories, vitrines, 

ulls de bou i altres espais i obertures. 
-Tallar i acoblar vidres pera vidrieres de colors i muntar-los en una carcassa de plomo coure. 
- lnstal·lar vidres ordinaris o irrompibles en finestres i portes i als parabrises de vehicles. 
-- Exercir tasques afins. 
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-- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Vidrier 
• Vidrier de llunes 
• Vidrier de vehicles 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Netejador de finestres (9212) 

7299 Altres treballadors d'acabats de la construcció 

204 

Aquest grup primari inclou els treballadors d'acabats de la construcció no classificats en el 
subgrup 729 «Aitres treballadors d'acabats de la construcció i similars». 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari aquelles ocupacions que requereixen 
desenvolupar tasques diverses de l'acabat de la construcció d'edificis i que no són 
especialistes en un únic ofici d'aquest grup, per exemple personal de manteniment d'edificis. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Muntador instal·lador de plaques d'energia solar 
• Treballador de manteniment d'edificis 
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GRUP PRINCIPAL N TREBALLADORS QUALIFICATS DE LES INDÚSTRIES EXTRACTIVES, 
LA METAL·LÚRGIA, LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINARIA 1 SIMILARS 

73 Encarregats de la metal·lúrgia i caps de taller mecimic 

731 Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures 
meU1Hiques i similars 

7310 Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures metal·liques i 
similars 

Els caps de taller i encarregats d'emmotlladors, els soldadors, els muntadors d'estructures 
metal·liques i similars dirigeixen, seguint les orientacions rebudes deis seus superiors, les 
activitats deis equips d'emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures 
metal·liques, ferrers i fabricants d'eines i afins. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i coordinar els obrers dins la seva unitat. 
- Vetllar pel compliment de les especificacions en les peces subministrades. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Rebre i controlar el material utilitzat. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Coordinar les tasques de la seva unitat amb altres unitats. 
- Poder executar les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip de muntadors d'estructures metal·liques 
• Cap d'equip de soldadors 
• Cap d'equip de xapistes i calderers 
• Encarregat de taller de muntatge d'estructures metó.l·liques 
• Encarregat de taiiE::r de soldadura 

732 Caps de taller de vehicles de motor 

7320 Caps de taller de vehicles de motor 

Els caps de taller de vehicles de motor dirigeixen les activitats deis mecanics i els ajustadors 
de vehicles de motor seguint les orientacions rebudes deis seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i coordinar el treball deis mecanics i els ajustadors dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Rebre i controlar el material utilitzat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats del taller. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Poder executar les tasques deis mecanics i els ajustadors que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip de mecanics de vehicles de motor 
• Encarregat de taller de vehicles de motor 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Gerent de taller de reparació de vehicles (1220) 

733 Caps de taller de maquines agrícoles i industrials, i motors d'avió 

7331 Caps de taller de maquines agrícoles i industrials 

Els caps de taller de maquines agrícoles i industrials dirigeixen i coordinen les activitats deis 
mecanics i els ajustadors de maquines agrícoles i industrials. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i coordinar el treball deis mecanics i els ajustadors dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Rebre i controlar el material utilitzat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats del taller. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Pod8r executar les tasques deis mecanics i els ajustadors que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip de mecanics de maquines agrícoles i industrials 
• Encarregat de taller de maquines agrícoles 

7332 Caps de taller de motors d'avió 

Els caps de taller de motors d'avió dirigeixen i controlen les activitats deis mecanics i els 
ajustadors de motors d'avió. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i coordinar el treball deis mecanics i els ajustadors dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Rebre i controlar el material utilitzat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats del taller. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Poder executar les tasques deis mecanics i els ajustadors que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip de mecanics de motors d'avió 

734 Caps d'equip de mecanics i ajustadors d'equips electrics i electronics 

7340 Caps d'equip de mecanics i ajustadors d'equips electrics i electronics 

Els caps d'equip de mecanics i ajustadors d'equips electrics i electronics dirigeixen i controlen 
les activitats deis mecanics i els ajustadors d'equips electrics i electronics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i coordinar el treball deis mecanics i els ajustadors dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Rebre i controlar el material utilitzat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats del taller. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Poder executar les tasques deis mecanics i els ajustadors que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'ajustadors d'equips electrics 
• Cap d'equip d'ajustadors d'equips electronics 
• Encarregat de taller electric i electronic 

74 Treballadors de les indústries extractives 

7 41 Encarregats i capatassos de la mineria 

7410 Encarregats i capatassos de la mineria 

Els encarregats i capatassos de la mineria dirigeixen i controlen les activitats deis miners, els 
pedrers i similars a la mina, la pedrera o el lloc en es dugui a terme el sondatge. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i coordinar el treball dins la unitat o secció. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats de la mina o pedrera. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Poder executar les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip de miners 
• Capatas de mines, pedreres o salines 
• Encarregat capatas de mineria 

742 Miners, pedrers, artillers metxers i picadors de pedra 

7421 Miners, pedrers i similars 

Els miners, pedrers i similars extreuen minerals sólids de mines i pedreres subterranies o de 
superfície. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Extreure carbó, menes i altres minerals de mines subterranies o de superfície. 
- Extreure granit, pedra calcaria, pissarra, sílice i altres classes de roques de pedreres. 
-Ajustar i accionar maquines per obrir regates en el front d'arrencada o per practicar perforacions 

en el tall de pedreres o mines per tal de col·locar-hi barrinades. 
-Tallar, ajustar i col·locar puntals, pitges, pilars i ares de fusta o de metall per apuntalar o estrebar 

les parets i el sostre de les excavacions subterranies. 
- Recollir mostres de carbó o mineral pera analitzar-les allaboratori. 
- Extreure cal~. argila, grava o sorra de pedreres a cel obert. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Apuntalador de mines 
• Miner 
• Pedrer 
• Saliner 

7422 Artillers metxers de mines 

Els artillers metxers de mines avaluen el lloc i la potencia de les explosions requerides, 
col·loquen les carregues explosives i els calen foc per trencar o fer desprendre carbó, roques o 
minerals sólids de les mines o pedreres, o per netejar els empla9aments d'obres en 
construcció i altres llocs semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Assegurar el compliment deis procediments i les normes de seguretat en el lloc de treball. 
- Inspeccionar el lloc i determinar la ubicació de les carregues explosives i donar instruccions so-

bre les perforaciones que cal efectuar. 
-Decidir la potencia i col·locar la quantitat necessaria d'explosius i preparar el lloc en el qual es 

produira l'explosió. 
- Fer esclatar la carrega explosiva. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Artiller metxer de mines 
• Artiller metxer de pedreres 

7 423 Trossejadors, picadors i gravadors de pedra 

Els trossejadors, picadors i gravadors de pedra obren en liases o en blocs la pedra extreta 
d'una pedrera, tallen, treballen i poleixen la pedra amb eines manuals o maquines eines d'ús 
manual per ser utilitzades en la construcció, decoració, monuments i altres finalitats. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- lntroduir tascons en la pedra extreta d'una pedrera per trencar-la en !loses o en blocs. 
- Seleccionar i classificar blocs de granit, marbre i altres tipus de pedra. 
- Tallar, serrar, igualar, suavitzar i po/ir pedra, com ara granit o marbre, destinada a la construcció 

d'edificis i monuments. 
- Confeccionar els patrons i tra<;ar els seus contorns sobre la pedra perqué sigui serrada, 

escalabornada, trepada i treballada en altres formes. 
-Tallar i gravar caracters, figures o motius decoratius en blocs de pedra pera monuments, lapides 

o pedres commemoratives. 
- Muntar la pedra en la construcció de monuments o pedres commemoratives. 
-Tallar i gravar caracters, figures o motius decoratius en edificis. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Adornista de pedra o marbre 
• Gravador d'inscripcions de pedra o marbre ama -
• Pedrer de construcció de pedra 
• Trossejador de pedra 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Escultor (2512) 
o Marbrista (7292) 
o Operador de maquina de tallar pedra (8112) 
o Operador de maquina matxucadora de minerals (8112) 
o Operador de maquina de fabricar pedra artificial (8312) 

75 Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metill·liques, ferrers, fabricants d'eines i 
similars 

751 Emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metitHiques i treballadors 
similars 

7511 Emmotlladors 

Els emmotlladors fabriquen motiles i matrius per colar-hi els metalls fosos. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fabricar motiles a ma o mitjan<;ant la utilització de maquines auxiliars sobre un banc per obtenir 
peces petites, o en el terra de la foneria o en fosses per a peces grans. 

- Fabricar les matrius que s'han d'utilitzar en els motiles. 
- Disposar l'armat i el revestiment perdura terme el desemmotllament. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Emmotllador en sóls i fosses 
• Emmotllador sobre banc de fosa de metalls 
• Matricer a ma 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Matricer a maquina (8311) 
o Operador de maquina emmotlladora de metalls (8311) 
o Operador de maquina talladora de metalls (8311) 

7512 Soldadors i oxitalladors 
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Els soldadors i oxitalladors ajunten i tallen peces de metal/ fonent-lo i soldant-lo amb una flama 
de gas, un are electric o alguna altra font de calor. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Examinar les peces que s'han de soldar per determinar la forma més convenient de fer-ho. 
- Soldar peces de metall mitjan<;;ant una flama de gas, un are electric, una termita o un altre 

procediment. 
- Soldar peces del mateix metall amb una maquina de soldadura per resistencia eléctrica. 
-Construir i reparar dipósits de plom, revestiments de dipósits, canonades i altres peces i 

instal·lacions de plom, mitjan<;;ant la utilització d'un soldador. 
- Soldar peces de metall amb soldadura de llautó. 
-Tallar peces de metall amb una flama de gas o un are electric. 
- Soldar peces de metall a ma amb soldadura blana. 
- Netejar i polir les peces soldades. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Oxitallador a ma 
• Plomer 
• Soldador amb bufador 
• Soldador de soldadura torta de coure 
• Soldador per are electric 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Bus soldador oxitallador (7516) 
o Lampista (7220) 
o Operador de maquina oxitalladora de metalls (8311) 

7513 Planxistes i calderers 

Els planxistes i calderers fabriquen, instal·len i reparen peces i elements diversos en planxes 
d'acer, ferro galvanitzat, alumini, coure, estany, llautó, zinc o d'altres tipus. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Triar la planxa i tra<;;ar-hi els senyals que han de seNir per tallar-la i donar-li forma. 
-Tallar el metall guiant-se per un patró o plantilla. 
- Fabricar i reparar estris d'ús domestic i altres objectes de llauna, coure i aliatges lleugers, com 

ara peces i accessoris de decoració. 
- Fabricar i reparar calderes, dipósits, bótes i altres recipients semblants. 
- Muntar i reparar les peces de planxa metal·lica d'automóbils, vaixells i avions, sense que les 

tasques de la soldadura constitueixin una funció important. 
- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Calderer 
• Planxista d'automóbils 
• Planxista d'avions 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquines eines (8311) 
o Soldador amb bufador (7512) 

7514 Muntadors d'estructures metal·liques 

Els muntadors d'estructures metal·liques preparen, acoblen i munten les peces metal·liques de 
gran pes, com ara planxes i bigues, de les estructures o carcasses metal·liques. 

Entre les seves tasqc.l8S s'inclou: 
- Tra<;;ar en les peces de metall els senyals que han de seNir de guia per tallar-les, trepar-les i do

nar-los forma amb vista a la seva utilització en la construcció d'edificis, de vaixells i d'altres 
obres. 

-Trepar, tallar i donar forma en un taller a les peces d'acer de les estructures i carcasses. 
- Muntar els elements de les estructures metal·liques d'acord amb els planols i les especificacions 

d'edificis, ponts i altres construccions. 
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- Acoblar i muntar les carcasses i altres e:ements metaJ.Iics deis vaixells. 
- Acoblar i muntar les carcasses i altres elements metal·lics deis avions. 
- Preparar i ajustar les planxes d'acer del blindatge deis vaixells en construcció o reparació. 
- Reblar ama o amb un martell pneumatic elements metal·lics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Armador d'estructures de vaixells 
• Muntador d'estructures metal-liques de grans estructures 
• Reblador d'estructures metal·liques 

7515 Muntadors i empalmadors de cables 

Els muntadors i empalmadors de cables munten diversos aparells d'elevació i instal·len i con
serven en bon estat els cables, els caps, les cordes i els filferros en obres en construcció, de 
perforació de petroli o gas, vaixells, ·avions i altres llocs. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- lnstal·lar diverses classes d'aparells d'elevació per fer peces de gran pes en fabriques, 
drassanes i altres llocs. 

- Empalmar cordes i cables per unir-los, repassar-los i subjectar-los a dispositius de fixació. 
- lnstal·lar gabies, plataformes i altres aparells d'elevació per pujar i baixar materials o persones. 
- lnstal·lar i repassar les cordes i cables deis vaixells. 
- Treballar en el muntatge i la reparació de les torres de perforació de pous de petroli i gas, i en la 

instal·lació de cables, aparells d'elevació i equip de perforació. 
- Treballar en el muntatge, l'ajustament i la instal·lació de cables metal·lics per construir ponts 

penjants, funiculars, etc. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Empalrnador de cables de ponts i instal·lacions penjants 
• lnstal-lador d'equips de perforació de pous de petroli i gas 
• lnstal·lador empalmador d'aparells d'elevació 
• lnstal·lador muntador d'ascensors 
• Muntador de plataformes elevadores 

7516 Bussos 
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Els bussos treballen sota l'aigua, amb un escafandre o prove'its d'un equip respiratori autonom 
per inspeccionar, reparar, muntar i desmuntar instal·lacions i equipaments, i dur a terme 
tasques de salvament. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Treballar sota l'aigua, col·locant o reparant els fonaments de ponts, de molls o de dics. 
-Inspeccionar bucs d'embarcacions i instal·lacions sota l'aigua per descobrir-hi possibles avaries 

o deterioracions i efectuar-hi petites reparacions. 
-Informar sobre l'estat d'embarcaciones enfonsades. 
-Apartar obstacles que es troben sota l'aigua. 
- Obrir forats a la roca per coi·locar barrinades sota l'aigua. 
-Dura terme diferents tasques sota l'aigua relacionades amb treballs de salvament o rescat de 

cadavers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Bus de construcció 
• Bus soldador oxitallador 
• Home granota de salvament 
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752 Ferrers, fabricants d'eines i similars 

7521 Ferrers i forjadors 

Els ferrers i forjadors trefilen filferro, forgen i corben barres, varetes, lingots i planxes de ferro, 
acer o altres metalls, per fabricar i reparar diverses classes d'eines, objectes, peces de 
maquinaria, arreus i altres articles i maquinaria. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Triar i escalfar el metal! a la farga i fabricar i reparar objectes estirant, corbant i tallant el metal! i 
colpejant-lo sobre l'enclusa, trepant, tallant i soldant les peces i donant-los tremp o reveniment. 

-Donar forma a la forja al metal! calent mitjanc;;ant la utilització d'un martell mecanic prove"lt 
d'estampes. 

- Fer anar un marteli plló o una premsa mecanica prove"fts de matrius o estampes per forjar peces 
de metal!. 

- Trefilar filferro. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Estampador en premsa 
• Ferrer 
• Ferrer forjador 
• Forjador de martell piló 
• Forjador manual 
• Rebavador de forja 
• Trefilador de filferro a ma 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina emmotlladora de metalls (8122) 
o Operador de maquines eines (8311) 

7522 Treballadors de la fabricació d'eines, mecfmics i ajustadors, modelistes, matricers i similars 

Els treballadors de la fabricació d'eines, mecanics i ajustadors, modelistes, matricers i similars 
fabriquen i reparen eines, panys, models, matrius i altres peces de motors o maquines, com 
ara armes d'ús esportiu, mitjangant la utilització d'eines manuals i mecaniques per treballar el 
metal! amb precisió. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fabricar, mantenir i reparar matrius, mandrins, calibradors i suports, mitjanc;;ant la utilització 
d'eines manuals i diverses classes d'eines mecaniques. 

- Fabricar peces, recanvis i elements de motors i maquines. 
-Ajustar i acoblar les diferents peces per fabricar i reparar mandrins, accessoris i calibradors. 
- Reparar i modificar armes d'ús esportiu i altres armes lleugeres. 
- Fabricar, ajustar, riluntar, reparar i instal·lar peces de panys i panys. 
- Construir i reparar els models en metal! que han de seNir per a la fabricació de motiles de foneria. 
- Assenyalar en el tros de metal! les línies i els punts de referencia que han de seNir de guia als 

treballadors encarregats de tallar, tornejar, fresar, polir i treballar en altres formes el metal!. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajustador mecanic de preparació i fabricació d'eines 
• Armer 
• Fabricant d'eines 
• Manya 
• Matricer 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquines eines (8311) 
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7523 Ajustadors operadors de maquines eines 

Els ajustadors operadors de maquines eines regulen, per a l'ús deis operadors o per a l'ús 
propi, maquines eines que treballen amb precisió. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Regular una o diverses classes de maquines eines per als treballadors que fabriquen peces de 
metall en serie. 

- Regular i manejar diverses classes de maquines eines. 
- Regular i manejar un tipus determinat de maquines eines (per exemple, torn automatic, fresado-

ra, planejadora, mandrinadora, trepadora o rectificadora), fins i tot amb control numeric. 
- Exercir tasques semblants per mecanitzar materies plastiques i altres succedanis del metall. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajustador de maquines eines 
• Ajustador operador de mandrinadora de metalls 
• Ajustador operador de maquines eines 
• Ajustador operador de torn de metalls 
• Preparador de maquines eines amb control numeric 
• Regulador operador de maquines eines 
• Regulador operador de ranuradora de metalls 
• Regulador operador de rectificadora brunyidora de metalls 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina rectificadora de metalls (8311) 
o Operador de maquina trepadora de metalls (8311) 
o Operador de maquines eines (8311) 

7524 Polidors de metalls i esmolets d'eines 

Els polidors de metalls i esmolets d'eines poleixen i brunyeixen superfícies de metall i esmolen 
eines. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Manejar maquines fixes o portatils per polir i brunyir metalls. 
- Esmolar eines i instruments tallants amb mola o amb maquina esmoladora. 
- Reparar, entrescar i esmolar serres i les dents metal·liques deis cilindres de les cardes. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Brunyidor de metalls a ma 
• Esmolet d'eines 
• Esmolet de ganiveteria 
• Polidor de metalls a ma 

Ocupacions afins no·incloses en aqLiest grup primari: 

o Operador de maquina brunyidora dauradora de metal·lúrgia (8323) 
o Operador de maquina polidora en metal·lúrgia (8323) 

76 Mecanics i ajustadors de maquinaria i equips electrics i electronics 

761 Mecanics i ajustadors de maquinaria 

7611 Mecanics i ajustadors de vehicles de motor 
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Els mecanics i ajustadors de vehicles de motor ajusten, instal·len, mantenen i reparen motors i 
la part mecanica i els equips complementaris de motocicletes, automóbils de turisme, 
furgonetes, camions i altres vehicles de motor. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ajustar, examinar, posar a prova i mantenir els motors de vehicles. 
- Substituir-ne el motor o parts del motor. 
- lnstal·lar, examinar, ajustar, desmuntar, reconstruir i reempla<;:ar les peces mecaniques 

defectuoses en els vehicles. 
- Muntar i ajustar el motor, els frens, la direcció i altres parts mecaniques de vehicles de motor. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mecanic d'automobils, turismes i furgonetes 
• Mecanic de camions i autobusos 
• Mecanic de motocicletes i ciclomotors 
• Provador d'automobils en reparació 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Mecanic de bicicletes (7613) 
o Mecanic electricista d'automobils (7621) 
o M untador de maquinaria mecanica de vehicles (8411) 
o Pintor d'automobils (7240) 
o Planxista automobils (7513) 
o Vidrier de vehicles (7294) 

7612 Mecanics i ajustadors de motors d'avió 

Els mecanics i ajustadors de motors d'avió ajusten, mantenen, reparen i revisen motors 
d'avions i helicopters. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Revisar, ajustar, i provar motors d'avió i les seves peces. 
- Repassar les peces mecaniques o susbtituir-les, si escau, si presenten algun detecte o desgast. 
-Dura terme tasques de manteniment ordinari de l'avió. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mecanic de sistemes hidraulics d'avions 
• Mecanic de manteniment de motors d'avió 
• Mecanic de reparació de motors d'avió 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o M untador de motors d'avió (8411) 

7613 Mecanics i ajustadors de maquinaria agrícola i industrial 

Els mecanics i ajustadors de maquinaria agrícola i industrial ajusten, instal·len, revisen, condi
cionen i reparen motors de tot tipus (llevat de motors d'automobils i d'avions) com ara 
maquinaria agrícola, ·errrbarcacions, locomotores i tot ti pus de maquinaria utilitzada en la 
indústria, ja sigui maquinaria per a indústria de metalls, textils, de treballar la fusta o qualsevol 
altra indústria, fins i tot la construcció i la mineria. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Ajustar, instal·lar, mantenir, provar i reparar motors {llevat de motors d'automobils i d'avions), 
maquines agrícoles i industrials o altres equips mecanics, llevat del material eléctric. 

- Greixar i oliar motors, maquinaria i vehicles. 
- Revisar, reparar, i mantenir la maquinaria utilitzada en construcció. 
- Mantenir i reparar bicicletes. 
- Mantenir, revisar i reparar la maquinaria d'atraccions de fira. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajustador muntador de motors d'embarcacions 
• Mecanic de bicicletes 
• Mecanic de maquinaria agrícola 
• Mecanic de maquinaria d'impremta 
• Mecanic de maquinaria de construcció 
• Mecanic de maquinaria industrial 
• Mecanic de maquines de treballar la fusta 
• Mecanic muntador d'equips d'aire condicionat i calefacció 
• Mecanic naval 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Mecanic electricista (7621) 
o Operador d'instal·lacions de refrigeració (81 63) 

762 Mecanics i ajustadors d'equips electrics i electronics 

7621 Mecanics i reparadors d'equips electrics 

Els mecanics i reparadors d'equips electrics ajusten, regulen, instal·len i reparen maquines 
electriques i altres aparells i equips electrics en edificis, fabriques, tallers i altres llocs on 
s'utilitzen. Ajusten i reparen motors electrics, transporten dinamos i la part eléctrica d'aparells 
d'ús domestic, maquinaria industrial, avions, vaixells, automobils i altres vehicles. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ajustar, regular i reparar diverses classes de maquines i motors electrics, generadors, dispositius 
de distribució i control, instruments electrics o parts electriques d'ascensors i equipaments 
con nexos. 

-Ajustar, regular i reparar els circuits i dispositius electrics de maquines industrials o d'algun altre 
tipus, i d'aparells c::"ús domestic. 

-Ajustar, regular, reparar les instal·lacions electriques en avions, vaixells i vehicles automóbils. 
- Revisar i provar els artefactes electrics fabricats. 
- Exercir tasques afins. 
-· Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mecanic electricista 
• Mecanic electricista d'aparells electrodomestics 
• Mecanic electricista d'automóbils 
• Mecanic electricista d'equips electrics en mines 
• Mecanic electricista de manteniment industrial 
• Mecanic electricista de motors, dinamos i transformadors 
• Mecanic electricista de taulers de control 
• Reparador d'aparells electrodomestics 
• Verificador d'aparells i quadres electrics 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Muntador de maquinaria eléctrica (84 1 2) 

7622 Ajustadors i reparadors d'equips electronics 
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Els ajustadors i reparadors d'equips electronics ajusten, regulen, reparen i mantenen diversos 
tipus d'aparells electronics, emissores de radio i televisió, ordinadors i el seu equipament auxi
liar i també la part electronica d'aparells medies, maquinaria industrial i instal·lacions de 
senyalització. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Ajustar i regular equips d'ordinadors, d'enregistradors i transmissors d'imatge i so, de radar i 
components electrónics d'instruments musicals, aparells medies, maquinaria industrial i 
sisternes de senyalització. 

- Examinar equips de radio i televisió, magnetófons, sistemes d'alta fidelitat o enregistradors de 
videocasset, sub:::.>tituir les peces defectuoses i efectuar els ajustaments i reparacions necessaris. 
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- Revisar i provar els artefactes eléctrics fabricats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajustador electrónic d'aparells de televisió 
• Ajustador electrónic d'aparells medies 
• Ajustador electrónic d'equips de telecomunicacions 
• Ajustador electrónic d'ordinadors i microprocessadors 
• Ajustador electróniG de manteniment de sistemes industrials 
• Mecanic d'ordinadors 
• Mecanic reparador de receptors de radio i televisió 
• Muntador d'antenes receptores de televisió i de satél·lits 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Muntador d'aparells electrónics (8413) 
o Operador de telecomunicacions (3042) 
o Operador de transmissors de radio i televisió (3042) 

7623 lnstaHadors i reparadors d'equips telefónics i telegrafies 

Els instal·ladors i reparadors d'equips telefonics i telegrafies munten, mantenen i reparen 
instal·lacions de telegrafs i telefons en les centrals del sistema o en altres llocs. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- lnstal·lar, mantenir i reparar instal·lacions de telégrafs i teléfons en les centrals o la periferia. 
- lnstal·lar els quadres de connexions, grups de xarxes, transmissors, receptors, teleimpressors i 

altres equipaments auxiliars en equips telefónics. 
- Procedir a un assaig per comprovar el bon funcionament del sistema i fer-ne el manteniment. 
- Reparar i mantenir en bon estat els equips telefonics i telegrafies. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• lnstal·lador reparador d'instal·lacions telefoniques 
• lnstal·lador reparador d'instal·lacions telegrafiques 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Electricista d'obra (7230) 
o Ajustadors d'equips electronics (7622) 

7624 lnstal·ladors i reparadors de línies electriques 

Els instaHadors i reparadors de línies electriques instaHen, construeixen i reparen línies de 
conducció eléctrica i de telecomunicació (línies telefoniques). 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- lnstal·lar i reparar línies eléctriques aéries i subterranies d'alimentació i de tracció. 
- lnstal·lar i reparar línies telefóniques i telegrafiques, aéries i subterranies. 
- Mantenir les línies eléctriques i de telecomunicació. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• lnstal·lador de línies de tracció eléctrica 
• lnstai·lador de línies eléctriques d'alta tensió 
• lnstal·lador de líniAs eléctriques de telecomunicació 
• lnstal·lador de línies electriques subterranies 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o lnstal·lador reparador d'instal·lacions telegrafiques (7623) 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-CC0/94 215 





GRUP PRINCIPAL P TREBALLADORS QUALIFICATS DE LES INDÚSTRIES DE LES ARTS 
GRAFIQUES, DELS TEXTILS 1 LA CONFECCIÓ, DE L'ELABORACIÓ 
D'ALIMENTS, EBENISTES, ARTESANS 1 SIMILARS 

77 Mecimics de precisió en metalls, treballadors de les arts gratiques, ceramistas, 
fabricants de productes de vidre i artesans de la fusta, el textil i el cuir 

771 Mecanics de precisió en metalls i materials similars 

7711 Rellotgers i mecanics d'instruments de precisió 

Els rellotgers i mecanics d'instruments de precisió fabriquen i reparen rellotges mecanics de 
tota classe i altres instruments i aparells de precisió amb aplicacions nautiques, 
meteorológiques i óptiques. Fabriquen i reparen aparells medies i ortopedics, dentadures i 
altres aparells de prótesi dental. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fabricar, muntar, ajustar i reparar rellotges mecanics de tota classe. 
- Fabricar, muntar, ajustar i reparar instruments de nautica i meteorologia. 
-· Fabricar, muntar, ajustar i reparar instruments d'óptica. 
- Fabricar, muntar, ajustar i reparar aparells de cirurgia i medicina. 
- Fabricar, muntar, ajustar i reparar aparells utilitzats en ortopedia. 
- Fabricar i reparar dentadures postisses i altres aparells de prótesi dental. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mecanic reparador d'aparells de precisió 
• Mecanic reparador d'aparells ortopedics 
• Mecanic reparador de maquines fotografiques 
• Mecanic reparador de prótesis dentals 
• Rellotger 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Muntador d'aparells electrónics (8413) 
o Tecnic en ortopedia (3133) 

7712 Constructors i afinadors d'instruments musicals 

Els constructors i afinadors d'instruments musicals fabriquen, reparen i afinen instruments 
musicals de corda, vent o percussió, mitjangant la utilització d'eines de ma o mecaniques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Construir i reparar acordions i instruments musicals de corda i vent. 
-Construir i reparar orgues o fabricar-ne parts. 
- Construir les parts instrumentals de pianos i muntar i reparar pianos. 
- Construir i reparar altres instruments musicals, com ara tambors o xilófons. 
- Afinar orgues, pianos i altres instruments musicals. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Afinador d'instruments musicals 
• Constructor d'instruments de corda 
• Constructor d'instruments de vent 

7713 Joiers, orfebres i argenters 

Els joiers, orfebres i argenters confeccionen i reparen joies i objectes de metalls preciosos, ta
llen i encasten pedres preciases i d'imitació, i graven motius decoratius en joies i objectes de 
metalls preciosos. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Emmotllar, fondre o colar a ma objectes de joieria o altres productes de metalls no férrics. 
- Confeccionar totalment joies (per exemple anells, agulles de pit i polseres). 
-Tallar i polir pedres preciases i encastar-les en les joies. 
- Fabricar i reparar objectes de metalls preciosos. 
- Laminar i batre metalls preciosos. 
- Gravar inscripcions i motius decoratius en joies i objectes de metalls preciosos. 
-Transformar joies. 
- Confeccionar objectes de bijuteria utilitzant preferentement metalls no preciosos i pedres 

d'imitació. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Damasquinador 
• Joier 
• Joier de bijuteria 
• Orfebre 
• Tallador polidor de joieria 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Dissenyador de joieria i bijuteria (3541) 

772 Treballadors de les arts gratiques i similars 

7721 Caixistes, monotipistes i similars 

Els caixistes, monotipistes i similars componen els tipus i preparen els textos per a la seva 
impressió, a ma o a maquina. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Compondre tipus a ma i imprimir copies en premses senzilles. 
- Fer anar linotípies, monotípies i maquines fonedores de tipus d'impremta. 
-Ajustar les galerades en planes, amb el text, els blancs i els clixés corresponents, per compagi-

nar les pagines. 
-Ordenar les pagines pera la impressió. 
- Accionar maquines de teclat electrónic que permeten convertir les lletres en pel·lícula, banda 

sensible o paper per fer després les planxes fotografiques d'impressió. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Caixista de composició d'arts grafiques 
• lmpressor de proves 
• Linotipista 
• Monotipista de fonedora 
• Tipógraf 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Corrector de proves d'impremta (41 05) 

7722 Estereotipistes i galvanotipistes 
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Els estereotipistes i galvanotipistes confeccionen planxes d'impremta a partir de composicions 
tipografiques pels procediments d'estereotípia i galvanoplastia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar motiles de composicions tipografiques amb cartó pedra, cera o altres materials. 
-Confeccionar planxes d'impremta buidant metall fosen motiles de cartó pedra o altres materials 

que porten gravada la composició, o recobrint de metall la matriu obtinguda en els motiles de 
galvanotípia. 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 



- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Estereotipista d'impremta 
• Galvanotipista 

7723 Gravadors d'impremta i treballadors similars 

Els gravadors d'impremta i treballadors similars graven pedres litografiques, planxes, cilindres, 
matrius i clixés pera la impremta, per diversos procediments fins i tot el fotogravat. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Gravar dibuixos en pedres litografiques després de recobrir-les amb una substancia impermea-
ble al greix. 

-Gravar ama planxes, cilindres i matrius d'acer o coure i clixés de fusta, cautxú o linóleum. 
- Gravar a maquina planxes i cilindres de metall. 
- Traslladar a les planxes de metall els dibuixos gravats en les pedres litografiques. 
- Dur a terme totalment o part de les tasques que requereixen la preparació de planxes 

d'impressió pel procediment de fotogravat. 
-Gravar a l'aiguafort i retocar planxes o cilindres de metall. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Fotogravador 
• Gravador de pedra litografica d'impremta 
• Gravador al buit d'impremta 
• Litógraf d'impremta 
• Passador de planxes d'ófset 
• Retocador de fotogravat 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operari de laboratori fotografic de revelat de pel·lícules (7724) 

7724 Treballadors de laboratoris fotografics i similars 

Els treballadors de laboratoris fotogratics i similars revelen pel·lícules fotogratiques, treuen 
copies i amplien negatius o diapositives. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Revelar pel·lícules i plaques fotografiques en color o en blanc i negre per obtenir negatius o 
diapositives. 

- Treure copies de fotografies en color i en blanc i negre. 
-Revelar pel·lícules cinematografiques. 
- Ampliar o reduir fotografies a la mida desitjada. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operari de laboratori fotografic de revelat de pel·lícules 
• Revelador de pel·lícules fotografiques de laboratori 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina de fabricar pel·lícules fotogratiques (8324) 

7725 Enquadernadors i similars 

Els enquadernadors i similars enquadernen obres impreses, a ma o amb elements mecanics 
auxiliars, i duen a terme diverses tasques d'acabat i decoració d'aquestes obres. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Enquadernar a ma !libres, documents, revistes i altres publicacions. 
- Gravar, a ma o a maquina, dibuixos decoratius o lletres, sobre les cobertes, i el daurat deis 

cantons deis !libres. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Daurador de talls d'enquadernacions 
• Enquadernador a ma 
• Gravador d'enquadernacions 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina d'enquadernar (8352) 

7726 lmpressors de serigrafia i estampadors de planxa i textils 

Els impressors de serigrafia i els estampadors de planxa i textils preparen estergidors per al 
seu ús en serigrafia i imprimeixen sobre paper, metall, teixits i altres materials, aplicant 
tecniques de serigrafia, planxes repussades en fusta, cautxú o un altre material, o cilindres 
repussats pera estampats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar estergidors per usar-los en serigrafia. 
-- Imprimir, pel procediment de serigrafia, sobre paper, metal!, teixits i altres materials. 
- Estampar dibuixos o motius sobre tela o sobre papers per recobrir parets, mitjan<;:ant planxes o 

maquines equipades amb cilindres repussats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Estampador de teles o papers pintats 
• Estampador de textils 
• lmpressor de serigrafia 
• lmpressor de textils 

773 Ceramistes, fabricants de productes de vidre i similars 

7731 Treballadors de la ceramica, terrissaires i similars 
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Els treballadors de la ceramica, terrissaires i similars fabriquen maons, teules, objectes de 
ceramica i porcellana i moles abrasivas. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Fabricar totalment objectes de fang, pisa i porcellana. 
- Fabricar motiles amb argila o guix. 
- Fabricar objectes de ceramica modelant amb les mans el fang que gira en un torn de terrissaire o 

mitjan<;:ant la utilització d'un torn semiautomatic amb plantilles o calibres. 
-Fabricar peces de ceramica buidant l'argila semilíquida en motiles de guix. 
- Fabricar a ma, mitjan<;:ant motiles, teules, maons, rajoles i peces especials. 
- Fabricar peces de ceramica comprimint amb les mans la massa d'argila sobre un motile. 
- Fer anar una premsa d'eixos o una premsa hidraulica per fabricar peces de ceramica amb pols 

d'argila. 
- Fer anar una premsa per convertir, per extrusió, la massa d'argila en una tira contínua destinada 

a un tractament posterior. 
- Fabricar moles abrasives buidant i comprimint en motiles la mescla abrasiva. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Modelista de la ceramica 

lnstitut d"Estadíst1ca de Catalunya-CC0/94 



• Rajoler teuler 
• Terrissaire 
• Teuler ama 
• Treballador de la ceramica 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ensostrador col·locador de teules (7291) 
o Operador de forn de ceramica, porcellana i pisa (8131) 
o Operador de forn de maons i te u les (8131) 

7732 Bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de vidre 

Els bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de vidre bufen, modelen, premsen, 
laminen, tallen, poleixen i corben el vidre. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Fabricar peces de vidre bufant, modelant ama, escalfant o corbant vidre fos. 
- Escalfar, modelar i premsar vidres d'optica per obtenir lents en brut. 
- Polir i afinar lents en brut. 
- Polir i bisellar els cantells deis vidres. 
-Tallar fulles de vidre amb eines manuals o tallar amb serres especials lents, prismes i altres vidres 

d'optica. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Artesa del vidre buit 
• Bufador de vidre 
• Polidor de vidre 
• Tallador de vidre 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de forn de fosa de vid re (8131) 

7733 Gravadors de vidre 

Els gravadors de vidre graven el vidre mitjangant la utilització de diversos procediments. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Gravar amb una mola monogrames o motius decoratius en peces de vidre mitjangant la 
utilització de moles de coure, acer, pedra. 

- Gravar a l'aiguafort dibuixos decoratius, escales i altres xifres en peces de vidre. 
- Executar talles decoratives en el vidre. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Gravador de vidre 
• Tallador de cristal! 

7734 Pintors, decoradors de vidre, ceramica i altres materials 

Els pintors i decoradors de vidre, ceramica i altres materials pinten i decoren joies, vidre, 
ceramica i altres materials, i projecten, tracen i pinten lletres i motius decoratius per confeccio
nar retols. 

Entre les seves tasq1 Jes s'inclou: 

-Tragar amb pinzell o espatula dibuixos decoratius en peces de vidre. 
- Pintar amb pinzell o espatula o estampar sobre objectes de ceramica motius decoratius. 
- Estanyar miralls nous o usats. 
- Aplicar als articles, de vidre i ceramica, pintura, esmalt, tint, vernís, laca i líquids semblants per 

immersió o polvoritzant-los amb pistola, per protegir-los o decorar-los amb fins decoratius. 
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- Tra<;ar i pintar lletres i motius decoratius per confeccionar retols. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Esmaltador de cera.mica i porcellana 
• Estanyador de vidre 
• Pintor de retols 
• Pintor de vidre 
• Pintor decorador de ceramica a ma 
• Pintor decorador de vidre 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Pintor amb pinzell llevat de vidre i ceramica (7240) 
o Pintor d'automóbils (7240) 
o Pintor decorador d'edificis (7240) 
o Pintor decorador de mobles (7240) 
o Pintor per immersió (7240) 
o Polidor envernissador de fusta (7240) 

77 4 Artesans de la fusta, el textil, el cuir i materials similars 

7741 Artesans de la fusta i materials similars 

Els artesans de la fusta i materials similars utilitzen tecniques i models tradicionals per preparar 
fusta, pedra, petxines o altres materials i tallen, emmotllen, munten, teixeixen, pinten i decoren 
diversos objectes per a ús personal o domestic o per a finalitats decoratives. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar fusta, pedres, petxines i altres materials semblants. 
- Tallar, muntar, filar, pintar i decorar diversos objectes per a ús personal o domestic, com ara. 

enciameres, culleres de servir, fustes de tallar, safates, gerros, gerres, cistells i altres articles 
semblants. 

-Tallar, muntar, filar i pintar diversos objectes decoratius, com ara estatues i altres escultures, pe-
ces d'escacs, joies i altres objectes semblants. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Artesa d'articles de fusta 
• Ventaller 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Escultor (2512) 
o Cisteller (7913) 

7742 Artesans del textil, el cuir i materials similars 
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Els artesans del textil, el cuir i materials similars utilitzen tecniques i patrons tradicionals per fa
bricar teles, peces teixides, brodades, filades i altres objectes pera ús domestic, i també cal<;at 
tradicional, bosses, cinturons i altres accessoris. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Filar i tenyir amb colorants naturals llana, cotó i altres fibres. 
- Teixir, brodar i fer, i aplicar puntes pera peces de roba i articles d'ús domestic. 
- Preparar i tenyir pells amb colorants naturals i fabricar cal<;at, bosses, cinturons i altres 

accessoris tradicionals. 
- Exercir tasques atu1s. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Artesa teixidor de teles 
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• Artesa teixidor de teles 
• Artesa textil 
• Artesa del cuir de bosses i cinturons 
• Artesa teixidor de catifes 
• Repussador de cuir 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Adober de cuirs i pe lis (7941) 
o Muntador d'articles de cuir llevat del calgat i el vestit (8416) 
o Policromador de cuir (7240) 
o Teixidor en teler manual (7932) 

78 Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac 

780 Treballadors de la indústria de l'atimentació, les begudes i el tabac 

7801 Matadors i treballadors de les indústries carnies i del peix 

Nota 1: un carnisser que vengui principalment productes elaborats per ell mateix, com ara 
salsitxes, hamburgueses i xorigos cal que es classifiqui en aquest grup primari; per contra, si 
només es limita a vendre carn que li donen escorxada sense elaborar cap producte per ell 
mateix cal que es classifiqui en el grup primari 5330. 

Nota 2: en el cas del peixater, si no duu a terme cap procés de conservació o elaboració del 
peix que ven, cal que es classifiqui en el grup primari 5330. 

Els matadors i treballadors de les indústries carnies i del peix netegen, tallen i elaboren diver
sos productes a base de carn i peix, o conserven la carn, el peix i altres aliments i productes 
alimentaris assecant-los, salant-los o fumant-los. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Sacrificar bestiar i peixos. 
- Escorxar i esquarterar bestiar. 
-Tallar i preparar la carn i el peix pera la venda o peral seu tractament i conservació. 
- Preparar els ingredients per fabricar salsitxes i productes semblants, mitjangant la utilització de 

maquines simples de tallar, mesclar i embotir. 
-Adobar carn i altres aliments. 
- Elaborar i conservar productes a base de peix. 
-Accionar cambres o forns perfumar carn, peix i altres aliments. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Despullaire 
• Fumador de peix 
• MatarJor 
• Preparador de pernils 
• Salador de peix 
• Xarcuter 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Dependent de carnisseria sense elaboració propia de productes carnis (5330) 
o Dependent de peixateria (5330) 
o Operador de maquina de preparar carn (8371) 

7802 Forners, pastissers i confiters 

Nota: un forner o pastisser que vengui productes elaborats per ell mateix es classificara en 
aquest grup primari i no com a venedor; per contra, si ell no elabora els productes que ven, cal 
que es classifiqui en el grup primari 5330. 

Els forners, pastissers i confiters elaboren diverses classes de pa, pastissos i altres productes 
a base de farina, i també xocolates i dolgos. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Elaborar pa, galetes, fideus, altres pastes alimentases i altres productes fets amb farina. 
- Elaborar, a ma, amb ajuda d'estris i algunes maquines, dol<_;:os i llaminadures, mesclant sucre, 

xocolata i altres ingredients. 
- Elaborar pastissos, brioxos i altres productes de rebosteria. 
-Vigilar la marxa del forn pera la preparació d'aquests productes. 
- Elaborar torró per mitjans artesanals. 
- Elaborar xurros. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Flequer de fabricació 
• Pastisser de fabricació 
• Pastisser de rebosteria 
• Torroner 
• Xocolater 
• Xurrer 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina d'elaborar xocolata (8374) 
o Operador de maquina de pastar en fleca i pastisseria industrial (837 4) 
o Reboster de restaurant (501 O) 

7803 Treballadors del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis, i gelaters 

Els treballadors del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis, i gelaters fabriquen 
diversos tipus de formatges, mantegues, cremes, gelats i altres productes lactis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Ouallar la llet, escalfar la quallada fins que agafi la consistencia desitjada, escórrer el serum i po-
sar el formatge en els motiles per formar-los per pressió. 

-Vigilar l'envelliment i la maduració del formatge. 
- Bullir la llet, separar-ne la nata i batre-la per ter-ne mantega de forma artesanal. 
- Elaborar gelats de forma artesanal. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Formatger artesanal 
• Gelater artesanal 
• Mantegaire artesanal 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina d'elaborar llet en pols (8372) 
o Operador de maquina de tractament de llet (8372) 

7804 Treballadors de la conservació de fruites i verdures 
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Els treballadors de la conservació de fruites i verdures preparen o conserven fruites, nous i 
altres aliments per diversos procediments, particularment la cocció, l'assecament, la salaó o 
l'extracció desuco oli. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Extreure suc de diverses fruites. 
- Extreure l'oli de l'oliva, de les llavors oleaginoses, de les nous o de certes fruites. 
- Coure, salar o deshidratar fruites, llegums, verdures o altres aliments. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Almasserer artesanal 
• Conserver de fruites 
• Conserver de llegums i verdures 
• Elaborador d'oli artesanal 
• Elaborador de conserves de fruites, verdures i hortalisses 
• Preparador d'amaniment i farciment d'olives 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina d'enllaunar fruita seca (8375) 
o Operador de maquina d'enllaunar verdures i llegums (8375) 

7805 Tastadors i classificadors d'aliments i begudes 

Els tastadors i classificadors d'aliments i begudes inspeccionen, tasten i classifiquen diversos 
tipus de productes agrícoles, aliments i begudes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Inspeccionar, verificar i tastar productes agrícoles, aliments i begudes en diverses fases de la 
seva elaboració per determinar-ne la qualitat i classificar-los de forma apropiada. 

-Tastar mostres de vins i licors per determinar-ne i apreciar-ne el sabor, l'aroma, el color i altres 
qualitats. 

- Classificar les mostres segons la seva qualitat d'acord ambles normes establertes. 
- Recomanar la mescla per obtenir un producte de bona acceptació en el mercat. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Tastador d'oli 
• Tastador de café 
• Tastador de vins i licors 
• Venenciador 

7806 Preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats 

Els preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats preparen les tulles de tabac i fabri
quen diversos productes de forma artesanal a partir d'aquestes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Seleccionar les fulles adobades de tabac segons la seva classe, la qualitat i el lloc de 
procedencia. 

- Mesclar fulles de tabac de diverses classes, segons determinades fórmules, per obtenir mescles 
d'aroma particular. 

- Atendre i vigilar el funcionament d'una instal·lació humectadora de tabac preparant-lo pera un 
tractament ulterior. 

- Arrencar les nervadures centrals i els pecíols de les tulles de tabac i picar el tabac. 
- Confeccionar cigars, cigarretes, rape i altres productes del tabac ama o amb maquines simples. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions 1ncloses en aquest grup primari: 

• Cigarrer a ma 
• Classificador de tulles de tabac 
• Esfullador de tabac 
• Mesclador de tabac 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina d'elaborar cigarretes (8379) 
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79 Treballadors del tractament de la fusta, ebenistes, treballadors de les indústries textils, la 
confecció, la pell, el cuir, el cal~at i similars 

791 Treballadors del tractament de la fusta i similars 

7911 Treballadors del tractament de la fusta 

Els treballadors del tractament de la fusta assequen la fusta i la tracten per preservar-la. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fer anar una estufa escalfada amb vapor per assecar la fusta. 
- Tractar la fusta amb productes químics p:or evitar que es podreixi o que l'ataquin els parasits. 
- Examinar fustes p:snAjades en brut i classificar-les segons la seva qualitat i mida. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Assecador de fusta 
• Classificador de fusta 
• lmpregnador de fusta 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina impregnadora de la fusta (8141) 

7912 Ajustadors de maquines de treballar la fusta 

Nota: els operadors de maquines de treballar la fusta que, a més, duen a terme les tasques 
deis ajustadors es classifiquen en aquest grup primari. 

Els ajustadors de maquines de treballar la fusta regulen, accionen i vigilen maquines de 
treballar la fusta, com ara serres mecaniques de precisió, torns, motlluradores, trepadores, 
planejadores i fresadores. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Regular i posar a punt diversos tipus de maquines perqué les utilitzin altres treballadors. 
- Regular i operar un o diversos tipus de maquines de treballar la fusta. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ajustador de maquines de treballar la fusta 
• Ajustador operador de maquines de treballar la fusta 
• Regulador operador de serra encaladora 
• Regulador operador de torn de treballar la fusta 
• Torner treballador de la fusta 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Fuster (7130) 
o Operador de maquina ·de treballar la fusta (8340) 
o Regulador operador de maquines eines (7523) 

7913 Cistellers, raspallaires i treballadors similars 
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Els cistellers, raspallaires i treballadors similars confeccionen mobles de canya, jonc o vímet, 
teixeixen cistells i fan raspalls i escombres. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fabricar mobles de canya, jonc o vímet i altres materials semblants. 
- Fabricc::.r articles diversos de cistelleria, entreteixint vímet, canya, jonc i altres materials flexibles. 
-Triar i preparar elrnaterial necessari per confeccionar raspalls (com ara crins, fibres i fils de niló o 

filferro) i fixar-los en la base o manee del raspall. 
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-Triar i preparar el material necessari per confeccionar escombres (com ara branques de ginesta 
o branquillons, palmes o fibres) i subjectar-les en un manee. 

- Teixir manualment cabassos i cintes d'espart. 
- Dur a terme una o diverses tasques própies de la fabricació de caramells, cardes, sogues i ca-

bles no metal·lics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cisteller 
• Confeccionador de brotxes, raspalls i pinzells 
• Confeccionador de mobles de canya, jonc, vímet i boga 
• Cordoner soguer d'espart 
• Trenador d'espart 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Artesa d'articles de fusta (7741) 
o Operador de maquina de tallar fusta (8340) 

792 Ebenistes i treballadors similars 

7920 Ebenistes i treballadors similars 

Els ebenistes i treballadors similars fabriquen, decoren i reparen mobles, elements i parts de 
vehicles, bótes, matrius, plantilles, maquetes i diversos articles de fusta, fins i tot pipes, esquís, 
esclops, raquetes i bastons. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Construir i reparar diversos productes de fusta, fins i tot els mobles de diferents tipus, mitjan<;ant 
la utilització de diverses maquines de treballar la fusta i eines manuals. 

- Construir i reparar carros i carrosseries de fusta o parts de fusta de diferents vehicles 
- Construir i reparar peces i articles de fusta (per exemple, matrius, plantilles, models, maquetes, 

bótes, pipes de fumar, esquís, esclops, raquetes i bastons). 
- Adornar mobles i accessoris amb motius decoratius, tallats, incrustats, gravats o xapats. 
- Fer l'acabat final als articles o mobles de fusta. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Acabador de mobles fusta 
• Boter 
• Ebenista 
• Preparador tra<;ador d'ebenisteria 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Fuster (7130) 
o Operador de maquina de fabricar mobles (8340) 

793 Treballadors de les indústries textils, la confecció i similars 

7931 Preparadors de la fibra 

Els preparadors de la fibra preparen les fibres de llana, cotó, lli, jute, canem i altres fibres textils 
naturals peral filat i el bobinatge. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Determinar la qualitat i classificar fibres textils naturals. 
- Rentar les fibres de llana abans de sotmetre-les a tractaments industrials. 
- Netejar i esponjar les fibres textils. 
-Transformar les fibres en cintes, pentinar napes o cintes de carda, o transformar la cinta en 

cabdells, troques o flocs. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 227 



Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Estirador de fibres téxtils 
• Pentinador de fibres téxtils 
• Preparador de fibres téxtils 
• Rentador de llana 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina pentinadora de fibres téxtils (8361) 

7932 Teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars 

Els teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars filen i bobinen el filat a ma, 
teixeixen materials amb telers manuals, nuen catifes, confeccionen teixits de punt per a peces 
de vestir o duen a terme altres tasques de manufactura textil, a ma o amb maquines 
accionades a ma. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Filar i bobinar a má 
- Estendre ama en el teler els fils de l'ordit. 
- Confeccionar amb telers manuals teles, tapissos, puntes, catifes i altres teixits !lisos o amb 

dibuixos. 
- Confeccionar catifes de nusos. 
- Confeccionar peces de vestir i altres generes de punt, a ma o fent servir maquines accionades a 

m a. 
- Confeccionar a ma articles de punt de ganxet o articles de passamaneria. 
- Teixir xarxes a má 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Passador de fils d'ordit ama 
• Teixidor de punta ma 
• Teixidor de teler manual 
• Teixidor de xarxes ama 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Artesa teixidor de te les (77 42) 
o Operador de maquina de teixir (8362) 
o Operador de teler de teixits (8362) 

7933 Sastres, modistes i barreters 
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Els sastres, modistes i barreters confeccionen roba, vestits i altres peces amb teles, cuirs i 
altres materials (llevat de pells); fan barrets, transformen i reparen peces de vestir, i efectuen 
les tasques que requereixen més destresa en la confecció en serie de peces de vestir. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Confeccionar a mida abrics, vestits, faidilles, camises, bruses, i peces de llenceria i cotilleria i 
altres peces semblants, sovint d'acord ambles exigencies deis clients. 

- Participar en la confecció en serie de peces de vestir. 
- Confeccionar barrets. 
-Transformar, renovar i reparar peces de vestir. 
- Confeccionar i cuidar el vestuari utilitzat en representacions teatrals, televisió i cinematografia. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Barreter 
• Modista 
• Sastre 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Pelleter (7934) 
o Patronista de peces de vestir llevat de pells per a pelleteria (7935) 
o Operador de maquina de cosir (8363) 

7934 Pelleters i treballadors similars 

Els pelleters i treballadors similars confeccionen, transformen, reparen i renoven peces i 
articles de pells fines o participen en la confecció en serie de peces de vestir tetes de pells 
naturals o artificials. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Classificar, triar, combinar i preparar les pells que han de servir per a la confecció. 
- Estirar i retallar les pells per ajustar-/es a les mides del patró de la pega o de /'article. 
-Confeccionar abrics, jaquetes i a/tres peces o articles de pell. 
- Dura terme tasques especifiques en la confecció en serie de peces de vestir fetes de pell. 
- Recuperar e/s trossos de pell que es conserven en bon estat deis abrics vells, enganxar una tela 

de reforg en el revés deis abrics de pell i retallar les vores de les pells un cap cosides. 
-Transformar, renovar i reparar peces de vestir i altres articles de pell. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Patronista de pelleteria 
• Pelleter 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cosidor de peces de pelleteria a ma (7936) 
o Operador de maquina cosidora de cuir i pell (8363) 
o Tallador de peces de vestir llevat de pells de pelleteria (7935) 

7935 Patronistes i talladors de te/es, cuir i pell 

Nota: quan la persona que duu a terme el patró d'una pega de vestir sigui la mateixa persona 
que la confecciona cal que es classifiqui en el grup primari 7933 «Sastres, modistes i 
barreters». 

Els patronistes i talladors de te/es, cuir i pell preparen els patrons, marquen i tallen les materies 
per confeccionar peces de vestir, guants i altres productes de tela, cuir i materials semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dibuixar i tallar els patrons de vestits, camises, bruses, guants, barrets, gorres i altres peces de 
vestir. 

- Col·locar els patrons sobre el genere de manera que se'n desaprofiti el mínim possible. 
- Marcar els contorns deis patrons en les te/es, cuirs o altres materials perqué serveixin de guia als 

talladors. 
-Tallar, seguint les línies del patró, les matéries per confeccionar peces de vestir i guants. 
- Preparar els patrons, marcar i tallar e/s materials per a la confecció d'altres artic/es, com ara 

tapisseries, artic/es de lona, ombrel·les i paraigües. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Patronista de peces de vestir llevat de pells per a pelleteria 
• Tallador de guants 
• Tallador de peces de vestir llevat de pells pera pelleteria 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina de fabricar patrons téxtils (83f39) 
o Patronista de ca/<,2t (7942) 
o Patronista de pelleteria (7934) 
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7936 Cosidors a ma, brodadors i similars 

Els cosidors a ma, brodadors i similars cusen, reparen i broden, a ma o mitjan<;:ant la utilització 
de maquines de cosir senzilles, vestits, guants i articles diversos de tela, cuir i materials 
semblants i duen a terme diverses tasques afins. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Executar a ma i a maquina diversos treballs de costura, per confeccionar, transformar o reparar 
articles de tela, cuir i materies semblants. 

- Brodar dibuixos decoratius sobre robes, teixits i materials analegs. 
- Cosir veles pera vaixells, carpes, tendals i articles semblants. 
- Muntar les diferents parts i recobrir les varetes de paraigües i ombrel·les. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Brodador a ma 
• Cosidor de peces de pelletería a ma 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina de cosir (8363) 
o Sastre (7933) 

7937 Tapissers, matalassers i similars 

Els tapissers, matalassers i similars tapissen mobles, fan matalassos, preparen i munten 
cortinatges i revestiments d'interiors en tela, cuir i materials analegs i duen a terme altres 
tasques afins. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Col·locar, disposar i subjectar les molles, el farcit i la tapisseria deis mobles. 
- Preparar i col·locar l'entapissat deis seients i altres revestiments de !'interior de vehicles (per 

exemple, automóbils, trens o avions). 
- Confeccionar matalassos a ma o a maquina. 
- Preparar i instal·lar cortinatges i revestiments d'interiors en tela, cuir o materials analegs. 
- Reparar i refer matalassos o coixins i confeccionar fundes. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Matalasser 
• Tapisser de mobles 
• Tapisser de vehicles 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cosidor a ma (7936) 

794 Treballadors de les indústries de la pell, el e u ir i el cal<;at 

7941 Adobers i preparadors de pells 
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Els adobers i preparadors de pells preparen les pells de pel i llana destinadas a la confecció de 
peces de vestir i altres articles, i fabriquen cuir amb pells. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Triar i classificar cuirs i pells. 
-Eliminar les restes de carn i greix de les pells abans d'adobar-les. 
- Arrencar les restes de carn i pel de les pells. 
- Eliminar el pel llarg i gruixut de les pells i igualar la longitud del pellam. 
- Fer anar una maquina per tallar o fendir els cuirs. 
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- Tractar les pells en solucions especials per adobar-les. 
- Tenyir el pel de les pells. 
- Adobar i tenyir els cuirs. 
- Allisar, estirar i suavitzar cuirs i pells ja adobats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Adober de cuirs i pells 
• Classificador de pells i cuirs adobats 
• Tenyidor de cuirs i pells ama 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina adobadora de pells i cuirs (8365) 

7942 Sabaters i similars 

Els sabaters i similars confeccionen i reparen cal9at normal o especial, ja sigui en tot el seu 
conjunt o en parts, a partir de cuir o pell natural o artificial. També reparen o confeccionen 
altres articles de cuir o pell natural o artificial, com ara maletes, bosses, cinturons i altres 
articles semblants, llevat de les peces de vestir, barrets i guants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Preparar patrons per tallar les diferents parts del calc;at o per fabricar matrius de trepar. 
-Tallar, preparar i muntar diferents parts del calc;at. 
- Cosir entre si les diferents parts del calc;at. 
-Confeccionar calc;at normal i ortopedic d'acord ambles mides o necessitats del client. 
-Confeccionar, per encarrec, altres tipus de calc;at especial. 
-Examinar i fer l'acabat al calc;at. 
- Reparar calc;at. 
-Confeccionar i reparar articles i eines de cuir (per exemple, muntures, colleres i altres 

guarniments per a cavalleries i altres animals) o maletes, bosses i altres articles. 
-Tallar, emmotllar i encoixinar les peces amb que s'han de confeccionar articles de cuir. 
- Cosir i repuntar les peces de cuir a ma o a maquina. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Baster 
• Confeccionador de sabates de rafia 
• Cosidor de calc;at a ma 
• Marcador figurador de calc;at 
• Patronista de calc;at 
• Sabater de calc;at ortopedic 
• Sabater reparador de calc;at 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina de fabricar calc;at (8366) 
o Operador de maquina de muntar calc;at (8366) 
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GRAN GRUP 8 OPERADORS D'INSTAL·LACIONS 1 MAQUINARIA, 1 MUNTADORS 

GRUP PRINCIPAL Q OPERADORS D'INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 1 MAQUINARIA 
FIXA, MUNTADORS 1 ENGALZADORS 

80 Caps d'equip i encarregats d'instal·lacions industrials fixes 

801 Encarregats d'instal·lacions mineres 

8010 Encarregats d'instal·lacions mineres 

Els encarregats d i:--:sta!·!acions mineres dirigeixen, controlen i supervisen les activitats deis 
operadors en les instal·lacions d'extracció i explotació de minerals seguint les orientacions 
rebudes deis seus superiors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat d'instal·lacions mineres 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cap d'equip de miners (7410) 

802 Encarregats d'instaHacions de processament de metalls 

8020 Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls 

Els encarregats d'instal·lacions de processament de metalls controlen i supervisen les 
activitats deis treballadors en instal·lacions de processament pera l'obtenció i transformació 
de metalls. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat d'instaHacions de processament de metalls 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cap d'equip de xapistes i calderers (7310) 
o Encarregat de taller de soldadura (731 O) 

803 Encarregats de taller de vidrieria, ceramica i similars 

8030 Encarregats de taller de vidriería, ceramica i similars 
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Els encarregats de taller de vidriería, ceramica i similars controlen i supervisen les activitats 
deis operadors en les instal·lacions per a l'obtenció, transformació i manipulació del vidre, 
ceramica i similars. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat de taller de ceramica i similars 

804 Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper 

8040 Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper 

Els encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper dirigeixen les activitats 
deis operadors en instal·lacions peral treball de la fusta i la fabricació de paper. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip de fabricació de paper 
• Encarregat de taller d'instal·lacions de tractament de la fusta 

805 Caps d'equip d'instaHacions de tractament químic 

8050 Caps d'equip d'instal·lacions de tractament químic 

Els caps d'equip d'instal·lacions de tractament químic dirigeixen les activitats deis operadors 
en plantes industrials químiques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
-Verificar la qualitat del treball executat perles persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat d'instal·lacions de tractament químic 

806 Caps d'equip d'instaHacions de producció d'energia i similars 

8060 Caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars 

Els caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars dirigeixen les activitats deis 
operadors de plantes pera la producció d'energia i similars. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
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- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'instal·lacions de producció d'energia 

807 Caps d'equip d'operadors de robots industrials 

8070 Caps d'equip d'operadors de robots industrials 

Els caps d'equip d'operadors de robots industrials dirigeixen les activitats deis operadors de 
robots industrials. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'operadors de robots industrials 

81 Operadors d'instal·lacions industrials fixes i similars 

811 Operadors d'instaJ.Iacions d'extracció i explotació de minarais 

8111 Operadors d'instal·lacions mineres 

Els operadors d'instal·lacions mineres atenen, accionen i vigilen les maquines i l'equip utilizats 
per obrir regates horitzontals o verticals en el front de treball o per perforar i fer explotar 
barrinades o accionen els minadors continus. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar les maquines i equips utilitzats per obrir regates horitzontals o verticals 
en el front de treball o per perforar i fer explotar barrinades en mines o pedreres. 

- Accionar i vigilar els minadors continus. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de minador continu de mines 
• Operador de perforadora de mines i pedreres 
• Operador de talladora de mines i pedreres 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Artiller metxer de pedreres (7 422) 
o Conductor operador de gabia d'extracció de mines (8542) 
o Miner (7 421) 
o Pedrer (7 421) 

8112 Operadors d'instaJ.Iacions de preparació de minerals i roques 
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Els operadors d'instal·lacions de preparació de minerals i roques accionen i vigilen les 
maquines i equips utilitzats per a la preparació, la distribució i el tractament posterior de 
minerals i roques. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i vigilar els equips que trenquen i trituren trossos de minerals i roques a la mida 
desitjada. 

- Atendre i accionar equips de rentatge, separació, lixiviació, precipitació, filtratge i extracció i 
maquinaria combinada per rentar el mineral i eliminar el material de rebuig. 

- Combinar els minerals amb dissolvents per facilitar-ne el tractament posterior. 
-Separar metalls o minerals concentrats del mineral o els diposits al·luvials per sedimentació, 

flotació, gravetat, filtratge o per mitjans magnetics o electrostatics. 
- Vigilar els quadres de comandament de les maquines en instal·lacions mineres. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de cabina de comandament en instal·lacions per a la preparació de minerals 
• Operador de maquina d'instal·lació de flotació 
• Operador de maquina de tallar pedra 
• Operador de maquina matxucadora de minerals 
• Operador de maquina rentadora de minerals 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Trossejador de pedra (7 423) 

8113 Sondistes i treballadors similars 

Els sondistes i treballadors similars munten i fan funcionar les instal·lacions de perforació de 
pous i duen a terme tasques afins relatives a la perforació i l'explotació de pous. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Muntar i accionar els equips de sondatge i bombament de llot de les torres. 
-Accionar trens de sondatge rotatius o a percussió per perforar pous de petroli o gas. 
- Netejar i mantenir en bon estat els pous de petroli i gas i reempla<;:ar les tiges de bombament, els 

tubs i les canonades. 
- Muntar i accionar trens de sondatge per obrir pous o perforar forats que no siguin per extreure 

petroli o gas. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Maquinista de tren de sondatge per rotació de pous de petroli i gas 
• Operador de maquina perforadora de pous de petroli i gas 
• Sondista de roca o carbó 
• Sondista prospector de pous en explotació 
• Tuberista de mines i sondatges 

812 Operadors d'instaHacions d'obtenció i transformació de metalls 

8121 Operadors de forns de minerals i forns de primera fusió de metalls 

Els operadors de forns de minerals i forns de primera fusió de metalls accionen, controlen i vi
gilen els forns de ·fusió de minerals, convertidors ·i forns de refinació de metalls. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i controlar els convertidors i els alts forns destinats a refinar minerals i produir metalls 
ferrics i no ferrics. 

- Accionar i controlar els forns destinats a convertir o afinar ferro colat o ferralla i produir acer. 
- Dirigir el funcionament d'un forn electric d'acer en que s'obtenen els acers especials per fusió i 

afinament de ferralla d'acer. 
- Accionar i controlar els forns destinats a afinar metalls no ferrics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de convertidor de metalls no ferrics 
• Operador de forn d'afinament electric d'arc (acer) 
• Operador de forn d'afinament Martin-Siemens (acer) 

8122 Operadors de forns de segona fusió, maquines de colar i emmotllar metalls, i operadors de 
trens de laminatge 

Els operadors de forns de segona fusió, maquines de colar i emmotllar metalls, i operadors de 
trens de laminatge accionen i controlen forns per refondre o rescalfar metalls, maquines per 
colar i emmotllar metalls i trens de laminatge de metalls. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i controla¡· foms per fondre metalls ferrics i no ferrics i colar-los en motiles. 
-Accionar i controlar forns de rescalfar perfils de metall abans de la forja, l'estampació, el 

laminatge o qualsevol altre tractament posterior. 
-Accionar i controlar trens de laminatge perdonar a l'acer, en fred o calent, formes definitives o 

subjectes a tractament posterior. 
- Accionar i vigilar trens de laminatge per reduir metalls no ferrics, en fred o calent, a determinades 

formes i dimensions, com ara xapes, lamines, vares o altres presentacions. 
-Accionar i controlar instal·lacions per fabricar tubs sense soldadura a partir de totxanes 

perforades longitudinalment. 
-Accionar i vigilar forns de colada o maquines d'emmotllament de metalls colats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cullerer de forn de segona fusió d'acer 
• Operador de forn de cubilot de segona fusió per a metalls 
• Operador de mac¡uina emmotlladora de metalls 
• Operador de tren de laminatge de metalls 

8123 Operadors d'instal·lacions de tractament termic de metalls 

Els operadors d'instal·lacions de tractament termic de metalls accionen i controlen les 
instal·lacions destinades a modificar les propietats físiques de peces de metall, per 
escalfament, refredament i tractament químic. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i controlar forns utilizats per escalfar i després refredar peces de metall per tal de reduir 
les seves tensions internes, retornar-los la seva ductilitat i afinar el gra. 

-Accionar i controlar forns utilizats per trempar l'acer. 
- Accionar i controlar les instal·lacions utilitzades per endurir la capa externa de les peces de metall 

sense modificar-ne la resistencia i ductilitat internes, tractant-les amb productes químics, 
escalfant-les i refredant-les bruscament o bé deixant-les refredar lentament. 

-Accionar i controlar forns utilizats per rescalfar peces d'acer trempat per tal de reduir les tensions 
internes i augmentar-ne la resistencia al xoc. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de forn de recuita de metalls 
• Operador de forn de tractament termic de metalls 
• Operador de forn de tremp de metalls 

8124 Operadors de maquines trefiladores i estiradores de metalls 
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Els operadors de maquines trefiladores i estiradores de metalls accionen i atenen equips que 
trefilen i estiren metalls per fabricar filferro, tubs i productes analegs. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar 1 atendre maquines trefiladores. 
-Accionar i atendr8 ; naquines per obtenir, mitjan<;;ant l'estiratge, tubs de metall sense soldadura. 
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-Accionar i atendre premses hidrauliques per obtenir, mitjan<;ant l'extrusió, varetes, barres i tubs 
sense soldadura. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina estiradora de metalls 
• Operador de maquina extrusora de metalls 
• Operador de maquina trefiladora de filferro (metalls) 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Trefilador de filferro ama (7521) 

813 Operadors d'instaHacions d'obtenció, transformació i manipulació del vidre i la ceramica, i 
similars 

8131 Operadors de forns de vidrieria i ceramica, i maquines similars 

Els operadors de forns de vidrieria i ceramica, i maquines similars accionen i controlen els forns 
i altres maquines utilitzades per fabricar productes de vidre i ceramica. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i atendre forns d'on s'obté el vidre. 
-Accionar i atendre forns on es recou el vidre o objectes de vidre per impedir o neutralitzar 

tensions internes. 
-Accionar i atendre forns per trempar el vidre. 
-Accionar i atendre maquines per bufar el vidre o emmotllar-lo a pressió. 
-Accionar i controlar maquines d'extrusió que estiren o laminen el vidre fos en lamines o !lunes 

contínues. 
- Accionar i atendre maquines per donar un acabat al vidre mitjan<;ant la flotació sobre un metal! 

enfusió. 
- Accionar i atendre maquines per igualar i polir les superfícies deis vidres. 
-Accionar i atendre r naquines per fabricar varetes i tubs de vid re mitjan<;ant operacions d'estiratge 

i bufament del vidre fos. 
-Accionar i atendre forns per coure peces de fang, pisa o porcellana o per recoure-les després de 

decorar-les, envernissar-les o esmaltar-les. 
- Accionar forns per coure teules, maons i rajoles. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de forn de ceramica, porcellana i pisa 
• Operador de forn de fosa de vidre 
• Operador de forn de maons i teules 
• Operador de maquina bufadora de vidre 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Bufador de vidre (7732) 
o Gravador de vidre (7733) 
o Pintor de vidre (7734) 
o Tallador de vidre (7732) 
o Teuler ama (7731) 

8139 Altres operadors d'instal·lacions de vidrieria i ceramica 

Aquest grup primari inclou els operadors d'instal·lacions de vidrieria i ceramica no classificats 
en grups primaris anteriors del subgrup 813 «Operadors d'instal·lacions d'obtenció, 
transformació i manipulació del vidre i la ceramica, i similars». 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les ocupacions les tasques de les quals 
consisteixen a accionar i atendre maquines mescladores deis ingredients necessaris per a la 
fabricació del vidre o per preparar pasta d'argila, esmalts o abrasius o convertir per extrusió 
vidre fos en fils de fibra de vidre. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i atendre maquines mescladores deis ingredients utilitzats per a la fabricació de vidre, 
com ara sorra, sosa, potassa i altres materials. 

-Accionar i atendre maquines preparadores de lletada d'argila pera la fabricació de productes de 
ceramica, teules i maons. 

-Accionar i atendre maquines preparadores d'esmalts, pastes i pólvores abrasives, per esmerilar 
o polir. 

-Accionar i atendre maquines d'extrusió per convertir el vidre fas en fils de fibra de vidre. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres trFJballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricació de maons i teules 
• Operador de maquina de preparació d'esmalts, vernissos i vidriats 
• Operador de maquina mescladora de materials de vidre 
• Operador de maquina mescladora de terra i fang de cocció 

814 Operadors d'instal·lacions de treball de la fusta i la fabricació de paper 

8141 Operadors de serradora, maquines de contraplacar i instal·lacions similars de tractament de la 
fusta 

Els operadors de serradora, maquines de contraplacar i instaHacions similars de tractament de 
la fusta i del suro accionen i controlen maquines i instal·lacions per serrar, tallar els troncs en 
taulers i fulloles, i fabricar contraplacat pera la seva utilització posterior. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar els carrils i les cintes transportadores per col·locar-hi troncs o fustes. 
- Controlar, accionar i atendre serres mecaniques principals, reserradores i de diverses fulles per 

serrar troncs, costers o rulls i suprimir els cantells desiguals de la fusta serrada. 
- Controlar, accionar i atendre maquines per reduir els troncs a fulloles de fusta. 
- Accionar maquines intercaladores de lamines de fullola i premses per fabricar contraplacat amb 

lamines de fullola encolades i premsades en calent. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador d'instal·lacions de serradora 
• Operador d'instal·lacions de treball de la fusta 
• Operador de forn d'assecatge de la fusta 
• Operador de maquina impregnadora de la fusta 
• Operador de maquina intercaladora encaladora de contraplacat 
• Operador de premsa de contraplacat de la fusta 
• Operador de serra de cinta de la fusta 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajustador operador de maquines de treballar la fusta (7912) 
o Assecador de fusta (7911) 
o lmpregnador de fusta (7911) 

8142 Operadors d'instal·lacions de fabricació de pasta de paper 
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Els operadors d'instal·lacions de fabricació de pasta de paper controlen, accionen i vigilen 
maquines i instal·lacions per convertir materials (fusta, draps, espart, palla, palpa o paper usat) 
en pasta per fabricar paper. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, accion'lr i vigilar maquines i instal·lacions per triturar fusta i reduir-la a ence nalls per tal 
de disposar de palpa 1 de les fibres de fusta per fabricar pasta de paper. 

- Controlar, accionar i vigilar les calderes fixes o giratóries per fabricar pasta de paper a base de 
fusta, draps, espart, palla, palpa de residus o paper usat. 
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- Controlar, accionar i vigilar maquines per blanquejar la pasta de fusta, draps, espart, palla, polpa 
de residus o paper usat. 

-Controlar, accionar i vigilar maquines mescladores, batedores i de dilució de la pasta i altres 
ingredients que constituiran la materia basica pera la fabricació del paper. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador d'instal·lacions de fabricació de pasta de paper 
• Operador de maquina blanquejadora de pasta de paper 
• Operador de maquina rentadora de pasta de paper 
• Operador de maquina trituradora de pasta de paper 

8143 Operadors d'instal·lacions de fabricació de paper 

Els operadors d'instal·lacions de fabricació de paper accionen maquines en instal·lacions pera 
la fabricació de paper i cartó a partir de la pasta de paper com a primera materia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, accionar i vigilar maquines on la pasta de paper es transforma en paper. 
- Controlar, accionar i vigilar maquines de fabricar paper on aquest s'asseca, s'enrotlla, es talla i es 

rebobina. 
- Controlar, accionar i vigilar les calandres especials que donen brillantor i acabat al paper. 
- Controlar, accionar i vigilar maquines per setinar o impregnar paper, tenint cura de la mescla que 

s'hi utilitza. 
- Controlar, accionar i vigilar maquines pera la fabricació de cartó, paper laminat i similars. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina calandradora setinadora de paper 
• Operador de maquina de fabricació de paper i cartó 
• Operador de maquina talladora de paper 

815 Operadors de plantes industrials químiques 

8151 Operadors de maquines matxucadores, trituradores i mescladores de substancies químiques 

Els operadors de maquines matxucadores, trituradores i mescladores de substancies 
químiques controlen, accionen i vigilen maquines i instal·lacions per matxucar, triturar, moldre i 
mesclar substancies químiques i altres materies utilitzades en tractaments químics i afins. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, accionar i vigilar maquines que molen i trituren productes químics solids i altres 
matéries per tal de reduir-los a dimensions apropiades peral seu tractament posterior. 

- Controlar, accionar i vigilar maquines que mesclen o pasten solids o líquids emprats en els 
tractaments químics o analegs. 

-Controlar, accionar i vigilar maquines peral tractament d'amiant. 
- Controlar, accionar i vigilar maquines per transformar la resina plastica en pasta o granulat. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de moldre substancies químiques 
• Operador de maquina matxucadora de substancies químiques 
• Operador de maquina mescladora de substancies químiques 

8152 Operadors d'instal·lacions de tractament químic i termic 

Els operadors d'instal·lacions de tractament químic i termic controlen, accionen i vigilen 
maquines i instal·lacions per coure i torrar materies utilitzades en tractaments químics i afins, o 
sotmetre-les a algun altre procés termic. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Controlar, accionar i vigilar maquines i instal·lacions per coure materies a fi de depurar-les, 
mesclar-les o combinar-les, donar-los propietats especials o sotmetre-les a una transformació 
química. 

- Controlar, accionar i vigilar forns i instal·lacions similars, fins i tot l'equip auxiliar de calcinació per 
escalfar substancies a fi d'assecar-les, donar-los propietats especials o sotmetre-les a una 
transformació química. 

- Controlar, accionar i vigilar aparells o maquines assecadores per tractar productes químics i 
materies similars. 

- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de forn de calcinació de tractaments químics 
• Operador de forn de torrefacció de tractaments químics 
• Operador de maquina assecadora de tmctamenls químics 

8153 Operadors d'equips de filtració i separació de substancies químiques 

Els operadors d'equips de filtració i separació de substancies químiques accionen aparells que 
serveixen per filtrar i separar substancies químiques i materies analogues. Aquest 
funcionament es pot dur a terme en l'ambit de l'extracció del petroli de les instal·lacions 
químiques electriques o centrifugadores. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, accionar i vigilar maquines i aparells de filtració pels quals les solucions es fan passar a 
pressió a través d'un filtre. 

- Controlar, accionar i vigilar maquines i aparells de filtració pels quals les solucions es fan passar 
per aspiració a través de filtres fixats a un tambor giratori. 

-Controlar, accionar i vigilar maquines i aparells centrifugadors que separen substancies 
mitjan<;:ant la for<;:a centrífuga. . 

-Controlar, accionar i vigilar maquines i aparells que separen els sediments i l'aigua del petroli 
brut. 

- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador d'instal·lacions de tractament de petroli brut 
• Operador de filtre premsa de tractaments químics 
• Operador de maquina separadora en tractaments químics 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de destil·leria de refinació de petroli i gas natural (8155) 

8154 Operadors d'equips de destil·lació i reacció química, llevat del tractament del petroli i el gas 
natural 
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Els operadors d'equips de destil·lació i reacció química, llevat del tractament del petroli i el gas 
natural, accionen i vigilen el funcionament d'aparells per destil·lar i refinar substancies 
químiques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, accionar i vigilar maquines i equips en que es tracten productes químics líquids (llevat 
del petroli) per tal de separar o refinar els elements que els componen. 

-Controlar, accionar i vigilar maquines i equips que duen a terme, en cadena, una serie 
d'operacions en un procés de reacció química. 

- Controlar, accionar i vigilar tancs d'evaporació, autoclaus en buit o aparells semblants destinats 
a concentrar solucions i suspensions per evaporació de l'excés d'aigua. 

- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de reacció i conversió de processos químics 
• Operador de reactor de processos químics 

8155 Operadors de refineries del petroli i el gas natural 

Els operadors de refineries del petroli i el gas natural controlen, accionen i vigilen instal-lacions 
que refinen, destil·len i tracten petroli i productes derivats del petroli o gas natural. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Controlar, accionar i vigilar instal·lacions per extreure el sofre del petroli, olis destil·lats (lleugers, 
mitjos i pesats), parafines i altres derivats del petroli. 

-Controlar, accionar i vigilar les maquines de bombament per fer circular productes del petroli, 
aigua i solucions químiques perles diverses instal·lacions de la refineria. 

-Controlar, accionar i vigilar els alambins on es destil·len o refinen productes del petroli. 
- Controlar, accionar i vigilar maquines i equips per mesclar petroli refinat amb productes químics i 

altres additius per obtenir, per exemple, carburant d'ús comercial. 
-Controlar, accionar i vigilar maquines que refinen o tracten d'una altra manera el gas natural. 
- Controlar, accionar i vigilar maquines per obtenir olis lubrificants. 
-Observar els instruments de control, com ara els termometres, els manometres, etc. i els 

comptadors per comprovar que el procés es desenvolupa d'acord amb les condicions 
establertes, i indicar les incidencies que hi puguin ocórrer. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador d'instal·lacions de separació de la parafina en la refinació de petroli 
• Operador de destil·leria de refinació de petroli i gas natural 
• Operador de tancs mescladors de refinació de petroli i gas natural (etil) 

8159 Altres operadors d'instal-lacions de tractament de productes químics 

Aquest grup primari inclou els operadors d'instal·lacions de tractament de productes químics 
no classificats en grups primaris anteriors del subgrup 815 «Operadors de plantes industrials 
químiques». 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les ocupacions les tasques de les quals 
consisteixen a controlar, accionar i vigilar maquines i equips per tractar solucions químiques 
amb productes blanquejants, produir coc o gas d'hulla, transformar per extrusió polímers 
naturals o sintetics en fibres artificials, o per extreure i tractar substancies radioactivas deis 
minerals que les contenen. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, accionar i vigilar aparells per tractar solucions químiques amb productes blanquejants. 
-Controlar, accionar i vigilar forns o alambins per produir coco gas d'hulla. 
-Controlar, accionar i vigilar instal·lacions per produir fibres sintétiques per extrusió o per 

transformació de polímers naturals o sintetics. 
- Controlar, accionar i vigilar instal·lacions per produir adobs artificials. 
-Controlar, accionar i vigilar maquines que separen i extreuen materials radioactius deis seus 

minerals o tracten aquests materials. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador d'instal·lacions d'adobs artificials 
• Operador d'instal·lacions de producció de coc 
• Operador d'instal·lacions de producció de fibres sintetiques 
• Operador d'instal·lacions de tractament químic de residus radioactius 

816 Operadors de plant0s de producció d'energia i similars 

8161 Operadors d'instal·lacions de producció d'energia eléctrica 

Els operadors d'instal·lacions de producció d'energia eléctrica controlen, accionen i vigilen les 
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instal-lacions, maquines i equips de producció d'energia i en regulen la distribució. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar instal·lacions d'una central térmica de producció d'energia alimentada per 
carbó, petroli o gns natural. 

-Accionar i vigilar instal·lacions d'una central de producció d'energia alimentada amb vapor 
produ"ft per un reactor nuclear. 

-Accionar i vigilar instal·lacions d'una central hidroeléctrica. 
-Accionar i vigilar instal·lacions d'una central solar, mareomotriu, geotérmica o eólica de 

producció d'energia. 
- Controlar la producció i la distribució d'electricitat procedent de centrals eléctriques. 
- Atendre el compliment estricte de les disposicions vigents sobre protecció del medí ambient 

amb vista a evitar abocaments o emissions contaminants. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treba/ladors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador d'instal·lacions de central d'energia solar 
• Operador d'instal·lacions de central de producció d'energia eléctrica 
• Operador d'instal·lacions de central eólica 
• Operador d'instal·lacions de central hidroeléctrica 
• Operador d'instal·lacions de central nuclear 

8162 Operadors de calderes i maquines de vapor 

Els operadors de calderes i maquines de vapor accionen i vigilen maquines de vapor i calderes 
d'instal·lacions situades aterra o en el mar. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines de vapor i calderes, alimentades amb carbó o petroli, 
situades en instal·lacions aterra o en el mar. 

- Atendre, accionar i vigilar una o diverses calderes que subministren vapor per produir calor o 
energía. 

- Atendre, accionar i vigilar una o diverses calderes alimentades amb petroli per maure les 
maquines principals o auxiliars d'un vaixe/1. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Fogoner de caldera de vapor 
• Operador de caldera de vaixe/1 

8163 Operadors d'instal·lacions d'incineració, tractament d'aigües i altres operadors de plantes 
similars 
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Els operadors d'instal·lacions d'incineració, tractament d'aigües i altres operadors de plantes 
similars operen en instal-lacions de diferents tipus, com ara incineradores, instal-lacions de 
tractament d'aigua, compressors d'aire i de gas, estacions de bombament, sistemes de 
refrigeració, calefacció i ventilació, o rescloses en canals o ports. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar les maquines i altres equips d'instal·lacions d'incineració d'escombraries o 
altres residus, /levat deis radioactius. 

-Accionar i vigilar les maquines i altres equips d'instal·lacions de tractament d'aigua per depurar i 
clarificar l'aigua destinada al consum huma o les aigües residuals abans d'abocar-les als rius, 
llacs o mar. 

- Accionar i vigilar compressors d'aire i de gas destinats a accionar eines mecaniques, maquines 
elevadores o altres aparells. 

-Accionar i vigilar estacions de bombament per transferir d'un /loe a un altre substancies líquides, 
gasoses, semilíquides o polvoritzades. 

- Atendre i vigilar sistemes de refrigeració utilitzats per conservar aliments, subministrar el fred 
necessari en certs processos industrials, refrigerar edificis i pera altres finalitats. 

- Controlar, accionar i vigilar instal·lacions de calefacció i ventilació. 
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- Exercir tasques afins. 
- SupeNisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador d'instal·lacions d'incineració de residus llevat deis radioactius 
• Operador d'instal·lacions de calefacció 
• Operador d'instal·lacions de refrigeració 
• Operador d'instal·lacions de tractament d'aigua 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador d'instal·lacions de tractament químic de residus radioactius (8159) 

817 Operadors de robots industrials 

8170 Operadors de robots industrials 

Els operadors de robots industrials controlen, accionen i vigilen processos de muntatge 
automatitzats o semiautomatitzats i robots industrials. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar, accionar i vigilar processos de muntatge automatitzats o semiautomatitzats. 
- Controlar, accionar i vigilar el funcionament de robots industrials. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador controlador de cadenes automatitzades de muntatge no classificats en altres apartats 
• Operador de robots industrials 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Tecnic de robots industrials (3032) 

82 Encarregats d'operadors de maquines fixes 

821 Encarregats d'operadors de maquines de treballar metalls 

8210 Encarregats d'operadors de maquines de treballar metalls 

Els encarregats d'operadors de maquines de treballar metalls dirigeixen, controlen i supervisen 
activitats d'operadors de maquines de treballar metalls i altres productes minerals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel complirnent de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exernples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'operadors de máquines de treballar metalls 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cap d'equip de soldadors (7310) 
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822 Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes químics 

8220 Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes químics 

Els encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes químics dirigeixen, controlen i 
supervisen les activitats deis operadores de maquines de fabricar productes químics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
-Verificar la qualitat del treball executat perles persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat d'operadors de maquines de fabricar productes químics 

823 Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de cautxú i material plastic 

8230 Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de cautxú i material plastic 

Els encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de cautxú i material plastic 
dirigeixen, controlen i supervisen les activitats deis operadors de maquines de fabricar 
productes de cautxú i plastic. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
-Verificar la qualitat del treball executat perles persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'operadors de maquines de fabricar productes de cautxú 
• Cap d'equip d'operadors de maquines de fabricar productes de material plastic 

824 Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de fusta 

8240 Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de fusta 
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Els encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes de fusta dirigeixen, controlen i 
supervisen les activitats deis operadors de maquines de fabricar productes de fusta. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del1reball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'op•;radors de maqu1nes de fabricar productes de fusta 
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825 Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper 

8250 Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper 

Els caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper dirigeixen, 
controlen i supervisen les activitats deis operadors de maquines d'imprimir, enquadernar i fa
bricar productes de paper i cartó. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat de taller d'enquadernació 
• Encarregat de taller d'impressió d'arts grafiques 
• Encarregat de taller de fabricació de productes de paper 

826 Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes textils i articles de pell i cuir 

8260 Encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes textils i articles de pell i cuir 

Els encarregats d'operadors de maquines de fabricar productes textils i articles de pell i cuir 
dirigeixen, controlen i supervisen les activitats deis operadors de maquines de fabricar 
productes textils i articles de pell i cuir. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'operadors de maquines de fabricar articles de pell i cuir 
• Cap d'equip d'operadors de maquines de fabricar productes téxtils 

827 Encarregats d'operadors de maquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 

8270 Encarregats d'operadors de maquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 

Els encarregats d'operadors de maquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 
dirigeixen, controlen i supervisen les activitats deis operadors de maquines d'elaborar 
productes alimentaris, begudes i tabac. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar ios tasques deis obrers dins la unitat. 
- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Vetllar per l'observanc;;a de les normes higiéniques i sanitaries. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip d'operadors de maquines d'elaborar begudes 
• Cap d'equip d'operadors de maquines d'elaborar productes alimentaris 
• Cap d'equip d'operadors de maquines d'elaborar tabac 

828 Encarregats de muntadors 

8280 Encarregats de muntadors 

Els encarregats de muntadors dirigeixen, controlen i supervisen les activitats deis muntadors i 
engalzadors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
-Verificar la qualitat del treball executat perles persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cap d'equip de muntadors 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cap d'equip de muntadors d'estructures metal·liques (7310) 

83 Operadors de maquines fixes 

831 Operadors de maquines de treballar metalls i altres productes minerals 

Nota: les ocupacions que inclouen les tasques d'ajustar o ajustar i operar amb maquines eines 
de treballar metalls i altres productes minerals, s'han de classificar en el gran grup 7. 

8311 Operadors de maquines eines 
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Els operadors de maquines eines accionen i vigilen maquines automatiques o 
semiautomatiques que tan treballs en serie per mecanitzar metalls. Les maquines eines poden 
ser de control numeric o poden estar connectades a una maquina de funció múltiple. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines per tallar, trepar i polir el metall (per exemple: torns 
automatics, premses d'estampar, cisalles mecaniques, maquines de corbar metalls, fresadores, 
planejadores, mandrinadores, trepadores, rectificadores, esmeriladores o serres mecaniques de 
metalls). 

- Col·locar la pe<;:a de metall en la maquina. 
- Engegar la maquina i assistir-la en casque el funcionament sigui incomplet. 
- Comprovar el resultat de l'operació i si no és satisfactori avisar !'ajustador. 
- Netejar, engreixar i dura terme el manteniment de la maquina. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Matricer a maquina 
• Operador de maquina fresadora de metalls 
• Operador de maquina mandrinadora de metalls 
• Operador de maquina oxitalladora de metalls 
• Operador de maquina rectificadora de metalls 
• Operador de maquina talladora de metalls 
• Operador de maquina trepadora de metalls 
• Operador de maquines eines 
• Operador de serra mecanica de metalls 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajustador operador de maquines eines (7523) 

8312 Operadors de maquines de fabricar productes derivats de minerals no meta.l-lics 

Els operadors de maquines de fabricar productes derivats de minerals no metal·lics accionen i 
vigilen maquines per tal de fabricar i acabar diversos prefabricats de formigó o pedra, fins i tot 
la pedra artificial, pera la indústria de la construcció. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines per tallar, serrar, igualar, suavitzar i polir pedres que han de 
ser utilitzades pera la construcció, fins i tot les de pedra artificial. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines extrusores, d'emmotllar, de mesclar i de moldre per elaborar 
diversos prefabricats de formigó (per exemple, vorades, liases, pals, tubs modelats, planxes per 
a la construcció de murs i envans). 

- Atendre, accionar i vigilar maquines pera l'elaboració de prefabricats de fibrociment, com ara 
plaques pera la construcció de cobertes i pera canonades. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que mesclen sorra, grava, ciment i aigua per fabricar 
formigó. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar pedra artificial 
• Operador de maquina de productes prefabricats de formigó 
• Operador de sitges de ciment 

832 Operadors de maquines de fabricar productes químics 

8321 Operadors de maquines de fabricar productes farmaceutics i cosmetics 

Nota: hi ha productes venuts en una farmacia que no són productes farmaceutics ni cosmetics. 
Les ocupacions les tasques de les quals incloguin l'execució d'aquests no s'han de classificar 
en aquesta rúbrica. 

Els operadors de maquines de fabricar productes farmaceutics i cosmetics accionen i vigilen 
maquinaria per tractar gran diversitat de productes químics i altres ingredients per tal de fabri
car productes farmaceutics i cosmetics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Operar i vigilar mb.quines d'emmotllar, filtrar, fermentar, escalfar, mesclar, moldre, reomplir i tapar 
hermeticament, utilitzades en la fabricació de productes farmacéutics i cosmétics, detergents i 
productes similars. 

-Accionar els controls per regular la temperatura, la pressió, el corrent i la velocitat del procés. 
- Netejar i desinfectar les maquines. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar cosmétics 
• Operador de maquina de fabricar detergents 
• Operador de maquina de fabricar productes farmacéutics 

8322 Operadors de maquines de fabricar municions i explosius 

Els operadors de maquines de fabricar municions i explosius accionen i vigilen maquines per 
tractar gran diversitat de substancies químiques i altres ingredients utilitzats en la fabricació de 
municions i explos1us. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar maquines i equips de mesclar, combinar i tractar d'altres formes substancies 
químiques per tal de fabricar substancies explosives, com ara la nitrocel·lulosa, la gelinita i 
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diverses classes de productes químics propulsors. 
- Accionar i vigilar maquines de fabricar encebs pera explosius i materials pirotecnics. 
-Accionar i vigilar maquines de muntar 1 carregar projectils, bombes, coets, mines i altres 

municions. 
- Accionar i vigilar maquines de fabricar explosius utilitzats en materials pirotecnics. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar explosius 
• Operador de maquina de fabricar llumins 
• Operador de maquina de fabricar municions 
• Premsador de detonadors i artificiers 

8323 Operadors de maquines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls 

Els operadors de maquines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls atenen, accio
nen i vigilen maquines o equips d'acabar, galvanitzar i recobrir peces o articles de metall per tal 
d'augmentar-ne la resistencia a la corrosió i l'abrasió, donar-los aspecte decoratiu o conferir
los propietats electriques o magnetiques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines i equips de netejar peces de metall abans de sotmetre-les a 
processos de galvanoplastia, esmaltatge o operacions semblants. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines i equips de galvanoplastia o recobrir qualsevol classe 
d'objecte metal·lic amb una capa de metall no ferric per electrólisi. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines i equips perdonar banys anticorrosius en calent a productes 
de ferro i d'acer. 

- Recobrir fils de filferro amb un metall no ferric mitjanc;;:ant una maquina automatica. 
- Atendre, accionar i vigilar aparells de polvoritzar metall fas o altres substancies sobre productes 

de metall, per tal de revestir-los d'una capa protectora o decorativa o restaurar superfícies 
gastades o deteriorades. . 

- Atendre, accionar i vigilar aparells de pavonar i donar un acabat resistent a l'oxidació a productes 
de metall, tractant-los en calent amb productes químics. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines de polir peces de metall colat. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina brunyidora dauradora de metal·lúrgia 
• Operador de maquina de galvanoplastia 
• Operador de maquina polidora en metal·lúrgia 
• Operador de maquina recobridora de filferro 

8324 Operadors de maquines de fabricar accessoris fotografics 
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Nota: quan tates les fases del revelat de la pel·lícula es duen a terme mitjangant una maquina, 
l'ocupació es classifica en aquest grup primari, per contra, si alguna fase del procés es duu a 
terme de forma manual cal que l'ocupació es classifiqui en el grup primari (7724). 

Els operadors de maquines de fabricar accessoris fotogratics atenen, accionen i vigilen 
maquines de fabricar pel·lícules i paper fotografics, revelar pel·lícules fotografiques i treure'n 
copies i ampliacions. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que fabriquen pel·lícules i paper fotografic. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines que donen una capa protectora i una capa antihalo a les 

plaques fotografiques. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines de revelar pel·lícules i plaques fotografiques en color o en 

blanc i negre per obtenir negatius o diapositives. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines que treuen reproduccions en color i en blanc i negre i 

amplien o redueixen fotografies. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar pel·lícules fotografiques 
• Operador de maquina de revelar fotografies 
• Operador de maquina de revelar radiografies 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operari de laboratori fotografic de revelat de pel·lícules (7724) 

8329 Altres operadors de maquines de fabricar productes químics 

Aquest grup primari inclou els operadors de maquines de fabricar productes químics no 
classificats en grups primaris anteriors del subgrup 832:» Operadors de maquines de fabricar 
productes químics-'. 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les ocupacions les tasques de les quals 
consisteixen a atendre, accionar i vigilar maquines que fabriquen diferents productes químics, 
per exemple, recobriments de linóleum, vinil i altres plastics destinats a sois i parets, pintures 
en general, espelmes, gas halogen i altres articles semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar maquines i aparells de fabricar recobriments de linóleum, vinil o altres plastics, 
espelmes, gas halogen, i altres articles semblants. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar espelmes d'estearina 
• Operador de maquina de fabricar linóleum 
• Operador de maqu1na de fabricar pintures 
• Operador de maquina de produir gas halogen 

833 Operadors de maquines de fabricar productes de cautxú i plastic 

8331 Operadors de maquines de fabricar productes de cautxú 

Els operadors de maquines de fabricar productes de cautxú atenen, accionen i vigilen 
maquines que pasten i mesclen el cautxú i els compostos del cautxú, treballen el cautxú natu
ral i sintetic i fabriquen components i articles diversos, fins i tot les cobertes i cambres per a 
bicicletes i vehicles de motor. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i vigilar maquines de pastar i mesclar el cautxú brut o els compostos del cautxú amb 
vista al seu tractament posterior. 

-Accionar i vigilar maquines (calandres), que estiren la primera materia mitjan<;ant rotlles, per 
produir lamines dA cautxú o teles recobertes amb cautxú. 

- Accionar i vigilar maquines que, per extrusió, comprimeixen compostos de cautxú o emmotllen 
aquests materials quan són tous mitjan<;ant operacions de vulcanització. 

-Accionar i vigilar maquines d'elaborar cambres, cobertes i pneumatics per abicicletes i vehicles 
de motor. 

- Accionar i vigilar maquines de recautxutar pneumatics usats. 
-Accionar i vigilar maquines pera la fabricació d'articles de cautxú, com ara cal<;ats de goma, 

articles pera la llar i d'altres de semblants elaborats sobre el cautxú. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar pneumatics 
• Operador de maquina de recautxutar pneumatics 
• Operador de maquina extrusora de cautxú 
• Operador de maquina pastadora mescladora de cautxú 
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8332 Operadors de maquines de fabricar productes de materies plastiques 

Els operadors de maquines de fabricar productes de materies plastiques accionen i vigilen 
maquines que pasten i mesclen compostos per obtenir materials plastics i fabricar-hi 
components i articles diversos. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar maquines que pasten, mesclen i combinen compostos per obtenir materials 
plastics. 

- Accionar i vigilar maquines que emmotllen materials plastics per injecció, extrusió o altres 
procediments. 

- Fabricar lamines de plastic i articles impregnats de material plastic. 
- Fabricar articles amb material plastic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'injecció de materies plastiques 
• Operador de maquina de compressió de materies plastiques 
• Operador de maquina de fabricar productes de materies plastiques 
• Operador de maquina extrusora de materies plastiques 

834 Operadors de maquines de fabricar productes de fusta 

8340 Operadors de maquines de fabricar productes de fusta 

Nota: els operadors que també ajusten les maquines de fabricar productes de fusta es 
classifiquen en el gran grup 7. 

Els operadors de maquines de fabricar productes de fusta accionen i vigilen maquines 
automatiques o semiautomatiques de treballar la fusta i duen a terme treballs en serie. També 
accionen maquines pera l'obtenció d'articles de suro. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar maquines d'emmotllar i planejar la fusta. 
- Accionar i vigilar maquines de tornejar i treballar la fusta de diferents maneres. 
- Accionar i vigilar maquines per a la fabricació d'aglomerats. 
-Accionar i vigilar maquines de muntar rnobles d'aglornerats. 
-Accionar i vigilar rnaquines pera la fabricació d'articles de suro. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar articles de suro 
• Operador de maquina de fabricar mobles 
• Operador de maquina de pintar la fusta 
• Operador de maquina de tallar fusta 
• Operador de maquina de treballar la fusta 
• Operador de maquina emmotlladora de fusta 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Ajustador operador de maquines de treballar la fusta (7912) 
o Regulador operador de serra encaladora (7912) 

835 Operadors de maquines d'imprimir, enquadernar i fabricar productes de paper i cartó 

8351 Operadors de maquines d'imprimir 
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Els operadors de maquines d'imprimir accionen i vigilen diversos tipus de premsa que 
imprimeixen sobre paper i altres materials. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar maquines i premses d'impressió, tant sisón planocilíndriques, cilíndriques, com 
de platina, minerves o rotatives. 

-Accionar i vigilar maquines de litografía ofset. d'impressió litografica, de gravat en relleu, 
d'imprimir papers pintats per empaperar i altres de semblants. 

-Accionar i vigilar maquines que reprodueixen fotograficament, lletres o textos sobre una pel·lícula 
o paper sensible que servira per obtenir les planxes d'impressió. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'imprimir papers pintats 
• Operador de maquina de gravar en relleu 
• Operador de maquina de tipografía a un color 
• Operador de maquina ofset a un color 
• Operador de premsa de litografía 
• Operador de premsa de tipografía de platina 
• Operador de premsa rotativa 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Caixista de composició d'arts grafiques (7721) 
o lmpressor de proves (7721) 
o Tipograf(7721) 

8352 Operadors de maquines d'enquadernar 

Els operadors de maquines d'enquadernar accionen i vigilen maquines d'enquadernació i 
altres utilitzades en l'acabat d'aquests processos. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i vigilar maquines d'enquadernació. 
-Accionar i vigilar maquines de guillotinar els cantons, donar forma als lloms, preparar les 

cobertes i enganxar les guardes. 
-Accionar i vigilar premses d'estampar motius decoratius i lletres sobre les cobertes deis !libres. 
- Exercir tasques atins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'enquadernar 
• Operador de maquina estampadora d'enquadernació 
• Operador de maquina guillotinadora d'enquadernació 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Enquadernador a ma(7725) 
o Gravador d'enquadernacions (7725) 

8353 Operadors de maquines de fabricar productes de paper i cartó 

Els operadors demaquines de fabricar productes de paper i cartó atenen, accionen i vigilen 
maquines que fabriquen caixes, sobres, bosses i altres productes de paper, cartó, cartolina, 
cel·lofana i materials similares. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que enganxen paper sobre cartó, tallen cartó segons les 
dimensions desitjades, o tallen i pleguen elements de cartolina o de cartó per confeccionar 
caixes. 

- Atendre. accionar i vigilar maquines que premsen i emboteixen el paper, la cartolina o el cartó per 
confeccionar gots i altres recipients. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que tallen, encolen i pleguen el paper per fabricar sobres o 
bosses, o confeccionen bosses a partir d'altres materials. 

- Examinar els productes obtinguts a partir d'aquestes maquines. 
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- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar articles de cartó 
• Operador de maquina de fabricar articles de paper 
• Operador de maquina de fabricar sobres i bosses de paper 
• Operador de maquina de plegar caixes de cartó 

836 Operadors de maquines de fabricar productes textils i articles de pell i cuir 

8361 Operadurs de maquines de preparar fibres, filar i cabdellar 

Els operadors de maquines de preparar fibres, filar i cabdellar accionen i vigilen maquines que 
preparen fibres textils naturals peral filat i el bobinatge i filen, dobleguen, retorcen, enrotllen i 
rebobinen els fils i els filats procedents d'aquestes fibres. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que remenen i lubrifiquen les fibres textils per obtenir 
mescles uniformes de les classes desitjades. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que netegen i espongen les fibres textils, les converteixen en 
cintes de fibres i aquestes en diverses napes amb les quals es formen napes de cintes, pentinen 
les napes de cintes, les estiren i combinen cintes de carda per obtenir cabdells o troques més 
prims, de qualitat i pes uniformes. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que transformen les cintes en flocs. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines de fabricar fils i filatures a partir deis flocs, per cargolar dos o 

més fils en una bobina, per retorcer dos o més flocs de fil o filatura fins obtenir-ne flocs més 
gruixuts i forts, o per passar cabdells o troques d'una bobina a una altra. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina bobinadora de fils 
• Operador de maquina cabdelladora de fils 
• Operador de maquina condicionadora de fibres 
• Operador de maquina pentinadora de fibres textils 
• Operador de maquina retorcedora de fils 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Teixidor de teler manual (7932) 

8362 Operadors de telers i altres maquines de teixir 
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Els operadors de telers i altres maquines de teixir accionen i vigilen aquestes maquines, i 
també equips connexos per elaborar teles i teixits. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines d'elaborar teles i teixits (sense dibuix o guarnits), tapissos, 
puntes, catifes, peces de vestir o de calceteria o altres teixits o articles. 

- Atendre, accionar·i vigilar maquines de fabricar tapissos, puntes i catifes. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar malles o xarxes 
• Operador de maquina de teixir 
• Operador de maquina de teixir catifes i tapissos 
• Operador de maquina de teixir generes de punt 
• Operador de teler de teixits 

Ocupacions afins nr, incloses en aquest grup priman: 

o Teixidor de teler manual (7932) 
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8363 Operadors de maquines de cosir i brodar 

Els operadors de maquines de cosir i brodar accionen i vigilen maquines de cosir peces de 
vestir tetes amb tela, teixits, pells o cuir o afegeixen dibuixos decoratius. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines de cosir ordinaries o especials, prove"l"des d'una o diverses 
aguiJes, per confeccionar o reparar peces de vestir, guants i articles diversos de tela, teixits, pells 
o cuir. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines de brodar normals o especials, prove"fdes d'una o diverses 
agulles, per reproduir dibuixos decoratius sobre peces de vestir, teixits, pells o cuir. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina cosidora de cuir i pell 
• Operador de maquina de brodar 
• Operador de maquina de cosir 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Artesa textil (77 42) 
o Brodador a ma (7936) 
o Pelleter (7934) 
o Sastre (7933) 

8364 Operadors de maquines de blanquejar, tenyir, rentar i tintar 

Els operadors de maquines de blanquejar, tenyir, rentar, tintar i planxar accionen i vigilen 
maquines de blanquejar, tenyir, rentar, netejar i tractar per altres mitjans les fibres, les teles i els 
teixits, per sotmetre'ls a diferents tractaments d'acabat o per netejar en sec productes textils i . 
articles de pell i cuir. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines per aclarir, modificar o fixar el color de fibres, fils i productes 
textils. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que renten o netejen en sec fibres i productes textils o 
articles de pell i cuir. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines per encongir o mar;olar els teixits i les peces de vestir. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines per impermeabilitzar els teixits mitjanr;ant l'aplicació de 

productes químics. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines que apresten la seda perdonar-Ji pes i cos. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines pera l'estampació de textils. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines que premsen, planxen, estiren, setinen, o sotmeten els 

teixits a altres tractaments d'acabat. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'acabar productes textils 
• Operador de maquina de bugaderia 
• Operador de maquina de netejar teixits en sec 
• Operador de maquina de planxar de bugaderia 
• Operador de maquina de tintar fibres textils 

Ocupacions afins no incloses en aquest gru¡J primari: 

o Mosso de bugaderia (9122) 
o Planxador ama (9122) 

8365 Operadors de maquines detractar la pell i el cuir 

Els operadors de maquines de tractar la pell i el cuir atenen, accionen i vigilen diversas 
maquines utilitzades en la preparació, l'adobament i el tractament de cuirs, llanes i pells. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines d'eliminar les restes de carn i de greix de les pells abans 
d'adobar-les. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines d'eliminar pels llargs i gruixuts de les pells i igualar la longitud 
del pellam. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines de tenyir, allisar i suavitzar les pells adobades. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines de separar la llana del cuir o eliminar la carn i el pel deis cuirs. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines de tallar o fendir els cuirs. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines d'adobar cuirs i pells en solucions especials i obtenir 

productes adobats. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines d'aplicar tintures i colorants als cuirs adobats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina adobadora de pells i cuirs 
• Operador de maquina de dividir cuirs 
• Operador de maquina de tintar pells i cuirs, en brut i adobats 
• Operador de maquina desnervadora de pells i cuirs 
• Operador de maquina escorredora de cuirs 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Adober de cuirs i pells (7941) 
o Tenyidor de pells i cuirs ama (7941) 

8366 Operadors de maquines de fabricar calgat 

Els operadors de maquines de fabricar calgat atenen, accionen i vigilen maquines amb que es 
fabrica o es repara calgat normal o especial, bosses, maletes i altres articles, principalment de 
cuir. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar les maquines que fan patrons i formes i tallen les diferents parts del 
calgat o fabriquen encunys de tallament. 

- Atendre, accionar i vigilar les maquines de cosir diferents parts del calgat. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines de suavitzar o allisar vares i superfícies, raspallar, encerar, 

afegir o perforar elements o dissenys decoratius i donar l'acabat als articles enllestits. 
- Atendre, accionar i vigilar les maquines utilitzades de fabricar maletes, bosses, cinturons i altres 

accessoris i articles, i també muntures, colleres i altres guarniments. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de fabricar calgat 
• Operador de maquina de muntar calgat 
• Operador de maquina de tallar peces de calgat 
• Operador de maquina de vulcanitzar calgat 

Ocupacions afins m; inc1oses en aquest grup primari: 

o Artesa del cuir, de bosses i cinturons (77 42) 
o Sabater (7942) 

8369 Altres operadors de maquines de fabricar productes textils i articles de pell i cuir 
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Aquest grup primari inclou els operadors de maquines de fabricar productes textils i articles de 
pell i cuir, no classificats en grups primaris anteriors del subgrup 836 «Operadors de maquines 
de fabricar productes textils i articles de pell i cuir». 

Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les ocupacions les tasques de les quals 
consisteixen a fabricar barrets o articles de passamaneria o de punt de ganxet. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines de fabricar barrets fets de feltre, materies textils o pells. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines de confeccionar articles de passamaneria o de punt de 

ganxet. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines de fabricar patrons (textils). 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de barreteria 
• Operador de maquina de fabricar passa.¡ 1 1aneria 
• Operador de maquina de fabricar patrons textils 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Modista (7933) 
o Patronista de peces de vestir llevat de pells per a pelletería (7935) 

837 Operadors de maquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 

8371 Operadors de maquines d'elaborar productes derivats de la carn, el peix i el marisc 

Els operadors de maquines d'elaborar productes derivats de la carn, el peix i el marisc atenen, 
accionen i vigilen maquines que s'utilitzen per sacrificar, esquarterar i escorxar animals, prepa
rar-ne talls normalitzats de la carn i elaborar productes manufacturats d'origen animal. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i vigilar maquines que serveixen per sacrificar i esquarterar caps de bestiar i 
altres animals i tallar-los en peces. 

- Atendre, accionar i vigilar maquines de moldre, picar i mesclar carn, peix i marisc. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines que serveixen per condicionar i elaborar productes d'origen . 

animal, per exemple diverses classes de salsitxes i embotits, carn i peix fumat o altres aliments. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines que embalen peix, marisc i carn congelats i refredats o bé 

elaborats en conserva. 
- Vetllar per l'observan<;:a de les normes higieniques i sanitaries. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'enllaunar carn 
• Operador de maquina d'enllaunar peix 
• Operador de maquina de congelar peix i marisc 
• Operador de maquina de preparar carn 
• Operador de maquina de preparar peix 

8372 Operadors de maquines detractar la llet i elaborar productes lactis, i de gelateria 

Els operadors de maquines de tractar la llet i elaborar productes lactis, i de gelateria accionen i 
vigilen maquines que tracten i preparen la llet per tal d'obtenir diversos productes lactis i 
gelats. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i vigilar el funcionament de maquines i aparells de pasteuritzar, homogeneüzar i tractar 
termicament la llet. 

- Atendre, accionar i vigilar les maquines que fabriquen llet condensada o en pols. 
- Atendre, accionar i vigilar les maquines de fabricar mantega i formatge i altres productes lactis a 

base de llet. 
- Atendre, accionar i vigilar maquines de fabricar gelats. 
- Vetllar per l'observan<;:a de les normes higieniques i sanitaries. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'elaborar llet en pols 
• Operador de maquina d'esterilitzar llet 
• Operador de maquina de pasteuritzar llet 
• Operador de maquina de tractament de llet 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Formatger artesanal (7803) 

8373 Operadors de maquines de moldre cereals i especies 

Els operadors de maquines de moldre cereals i especies accionen i vigilen maquines que tritu
ren, molen, mesclen i tracten per altres procediments cereals, especies i productes alimentaris 
basics semblants destinats al consum huma o animal. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i vigilar les maquines que converteixen els grans en farina, segó i altres aliments o 
pinsos. 

-Accionar i vigilar les maquines en que se somet l'arros a diverses operacions per separar i netejar 
el gra. 

- Accionar i vigilar els molins on es molen les especies. 
- Accionar i vigilar les maquines per a la neteja de cereals 
- Vetllar per l'observanc;;a de les normes higieniques i sanitaries. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina de moldre arras 
• Operador de maquina de moldre cereals 
• Operador de maquina de moldre especies 
• Operador de maquina de netejar cereals (raig d'aire) 

8374 Operadors de maquines d'elaborar productes de fleca, rebosteria, articles de xocolata i 
productes a base de cereals 
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Els operadors de maquines d'elaborar productes de fleca, rebosteria, articles de xocolata i 
productes a base de cereals accionen i vigilen maquines d'elaborar pa, pastissos, pastes, 
pastes alimentases, xocolata i productes semblants a base de farina, cacau i altres ingredients. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i vigilar maquines que mesclen farina amb altres ingredients per preparar la massa amb 
que es fabrica el pa, els patissos, les pastes alimentases i productes semblants. 

-Accionar i vigilar maquines d'extrudir i emmotllar la massa amb que es fabrica el pa, els patissos, 
les pastes alimentases i productes semblants. 

- Accionar i vigilar els forns utilitzats per coure pa, pastissos, pastes alimentases i productes 
semblants. 

-Accionar i vigilar les maquines utilitzades per preparar cereals. 
- Atendre, accionar i vigilar les maquines utilitzades per fabricar xocolates i dolc;;os. 
-Accionar i vigilar maquines de fabricar torró, massapa i aliments propis de Nadal. 
- Vetllar per l'observanc;;a de les normes higieniques i sanitaries. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'elaborar productes de xocolata 
• Operador de maquina d'elaborar torró 
• Operador de maquina d'elaborar xocolata 
• Operador de maquina de confiteria 
• Operador de maquina de fabricar bases de pizzes 
• Operador de maquina de fabricar pastes alimentases 
• Operador de maquina de pastar en fleca i pastisseria industrial 
• Operador de maquina de tallar i envasar productes de fleca i pastisseria 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Flequer de fabricació (7802) 
o Torroner (7802) 
o Xocolater (7802) 

8375 Operadors de maquines d'elaborar productes derivats de fruites, verdures i fruita seca 

Els operadors de maquines d'elaborar productes derivats de fruites, verdures i fruita seca 
atenen, accionen i vigilen maquines que extreuen el suc de la fruita tendra i les hortalisses, o bé 
l'oli de plantes oleíferes i tracten i elaboren fruites, hortalisses i fruita seca o llavors oleaginoses 
mitjan<;:ant l'assecament, la cocció, la congelació, la conservació en llaunes, la torrada i altres 
procediments. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar les rnaquines que extreuen el suc de la fruita tendra i les hortalisses per 
escalfament i pressió, o per arnbdós procedirnents. 

- Accionar i vigilar les rnaquines que extreuen i refinen l'oli de llavors i fruits oleaginosos. 
- Accionar i vigilar les maquines que fabriquen margarina i productes semblants amb olis animals i 

vegetals. 
- Accionar i vigilar les maquines que preparen fruites, hortalisses i fruits !leguminosos secs per al 

seu tractament posterior. 
-Accionar i vigilar les maquines que cuinen, enllaunen, deshidraten, congelen, torren o conserven 

i tracten d'altres formes fruites, hortalisses i fruits !leguminosos. 
- Vetllar per l'observan<;:a de les normes higieniques i sanitaries. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'enllaunar fruita seca 
• Operador de maquina d'enllaunar i envasar fruites 
• Operador de maquina d'enllaunar verdures i llegums 
• Operador de maquina de premsar fruites i verdures 
• Operador de maquina de produir sucs vegetals 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Almasserer artesanal (7804) 
o Conserver de fruites (7804) 
o Conserver de llegums i verdures (7804) 
o Operador de maquina d'elaborar begudes sense alcohol (8378) 

8376 Operadors de maquines de refinar i fabricar sucre 

Els operadors de maquines de refinar i fabricar sucre accionen i vigilen maquines de tractar la 
canya de sucre i la bleda-rave i d'extreure i refinar el sucre. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i vigilar les maquines utilitzades per moldre la canya de sucre o extreure el suc de la 
bleda-rave sucrera. 

-Accionar i vigilar els tancs utilitzats per purificar l'almívar de sucre o produir sucre cristal·litzat. 
- Accionar i vigilar les maquines que extreuen i refinen el sucre de bleda-rave o de canya en un 

procés continu. 
- Accionar i vigilar les maquines que extreuen i refinen sucs o mels sacaríferes provinents del 

freixe, d'algunes palmeres i d'altres plantes. 
-Accionar i vigilar maquines pera l'elaboració de rnel. 
- Vetllar per l'observan<;:a de les normes higieniques i sanitaries. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'assecar, garbellar i classificar sucre 
• Operador de maquina de depurar sucre 
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8377 Operadors de maquines d'elaborar te, café i cacau 

Els operadors de maquines d'elaborar te, café i cacau accionen i vigilen maquines de mesclar i 
preparar fulles de te, llavors de café o cacau i arrels de xicoira. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar les maquines que assequen les fulles de te, picolen les fulles marcides o 
assequen les fulles picolades, i mesclen diverses qualitats de te. 

- Accionar i vigilar les maquines que tallen les llavors de café o cacau i separen i retiren la palpa, 
espellofen les llavors i tracten i mesclen els grans. 

- Accionar i vigilar les maquines de torrefacció per torrar mescles de grans de café, llavors de 
cacau o arrels de xicoira. 

- Accionar i vigilar les maquines que picolen el té, molen el café, el cacau o la xicoira. 
- Vetllar per l'observanc;:a de les normes higiéniques i sanitaries. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'envasar café, te i cacau 
• Operador de maquina de mesclar café 
• Operador de maquina de mesclar te 
• Operador de maquina de torrar café 
• Operador de molins de café torrat 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina d'elaborar productes de xocolata (8374) 

8378 Operadors de maquines d'elaborar begudes alcoholiques i no alcoholiques, llevat de sucs de 
fruites 

Els operadors de maquines d'elaborar begudes alcohóliques i no alcoholiques, llevat de sucs 
de fruites accionen i vigilen les maquines que mesclen, premsen, provoquen la germinació o 
fermenten els grans i els fruits per a la fabricació de begudes de malt, vins i altres begudes 
alcoholiques o sense alcohol, llevat deis sucs de fruites i verdures. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-·Accionar i vigilar les maquines de fermentar l'ordi i altres grans utilitzats en l'elaboració de 
begudes de malt o destil·lades i controlar el procés de fermentació. 

-Accionar i vigilar les maquines que fan fermentar el ralm i altres fruites utilitzades en l'elaboració 
de tot tipus de vins i controlar el procés de fermentació. 

-Accionar i vigilar els alambins per elevar o reduir el contingut d'alcohol de les begudes 
alcoholiques. 

- Accionar i vigilar les maquines que mesclen vins i licors per obtenir els sabors i els aromes 
desitjats. 

-Accionar i vigilar les maquines que fabriquen begudes sense alcohol, llevat sucs de fruita i 
verdures. 

- Vetllar per l'observanc;:a de les normes higiéniques i sanitaries. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'elaborar begudes sense alcohol 
• Operador de maquina d'elaborar cervesa 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina de produir sucs veqetals (8375) 

8379 Operadors de maqUines d'elaborar productes del tabac 
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Els operadors de maquines d'elaborar productes del tabac accionen i vigilen maquines 
d'elaborar el tabac i fabricar cigars, cigarretes i altres productes del tabac. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i vigilar maquines que ajunten tulles de tabac de distintes qualitats per preparar una 
mescla d'aroma particular. 

-Accionar i vigilar maquínes d'humitejar el tabac coma preparació pera un tractament posterior. 
-Accionar i vigilar maquines de tallar les tulles del tabac i reduir-les a filaments gruixuts o 

picadures. 
-Accionar i vigilar maquines d'assecar el tabac picat. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'elaborar cigarretes 
• Operador de maquina d'elaborar cigars 
• Operador de maquina de cambres d'humectació de tabac 
• Operador de maquina de picar tulles de tabac 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cigarrera ma (7806) 
o Classificador de tulles de tabac (7806) 

84 Muntadors i engalzadors 

841 Muntadors i engalzadors 

8411 Muntadors de maquinaria mecanica 

Els muntadors de maquinaria mecanica duen a terme el muntatge de components o parts 
mecaniques de maquines, d'acord ambles normes i les prescripcions estrictes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme el muntatge deis mecanismes i les parts mecaniques de maquinaria per a tot tipus 
d'indústria (siderúrgia, indústria textil, indústria de la fusta, arts grafiques, etc.) 

- Dur a terme el muntatge deis mecanismes i les parts mecaniques de motors i vehicles per a 
!'agricultura i la construcció, fins i tot el moviment de terres. 

- Dur a terme el muntatge deis mecanismes, les parts mecaniques i motors d'avions, 
embarcacions i aitres vehicles. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Muntador de maquinaria mecanica agrícola 
• Muntador de maquinaria mecanica de treballar la fusta 
• Muntador de maquinaria mecanica de treballar metalls 
• Muntador de maquinaria mecanica de vehicles 
• Muntador de maquinaria mecanica per a obres públiques 
• Muntador de motors d'avió 
• Muntador de motors de combustió interna 

8412 Muntadors de maquinaria eléctrica 

Els muntadors de maquinaria eléctrica duen a terme el muntatge de components, parts i 
circuits eléctrics de maquines, d'acord arnb les normes i les prescripcions estrictes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme el muntatge de components, parts i circuits eléctrics de maquines amb peces 
totalment acabades, mitjan<;ant la utilització de planols i dibuixos. 

- Enrotllar a maquina els fils eléctrics en els carrets o directament en un eix per confeccionar bobi
nes. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Muntador d'aparells i quadres electrics 
• Muntador de bobinadora de motors 
• Muntador de maquinaria eléctrica 

8413 Muntadors d'equips electrónics 

Els muntadors d'equips electrónics duen a terme el muntatge de components d'equips 
electrónics o parts electróniques d'equips, d'acord amb les normes i les prescripcions 
estrictes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Dura terme el muntatge de components d'equips electrónics o parts electróniques d'equips 
d'instruments de precisió. 

- Dura terme el muntatge de components d'aparells electronics ja siguin de mida normal, com ara 
televisors o microaparells electronics. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Muntador d'aparells electronics 
• Muntador d'equips electronics 

8414 Engalzadors de productes metal-lics, de cautxú i plastic 

Els engalzadors de productes metal·lics, de cautxú i plastic duen a terme tasques concretes, 
especialitzades en el muntatge de components de metall, cautxú i altres gomes o plastics per 
fabricar diversos tipus de productes, com ara joguines, articles d'esport, bicicletes i altres, 
d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes. 

Entre les seves tasq,Jes s'inclou: 

- Dura terme el muntatge de productes metal·lics formats per peces. 
- Dur a terme el muntatge de les diferents parts, fabricades previament, de productes de cautxú, 

com ara joguines, coixinets i articles d'esport. 
- Dur a terme el muntatge de components de productes de plastic, com ara bosses, joguines 

inflables etc., mitjanc;;ant operacions com ara el tallament i la unió de les parts i el retocament del 
producte. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Engalzador de productes de cautxú 
• Engalzador de productes de plastic 
• Engalzador de productes metal·lics 
• Engalzador de productes metal·lics, cautxú i plastic 

8415 Muntadors engalzadors de productes de fusta i materials similars 
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Els muntadors engalzadors de productes de fusta i materials similars duen a terme el muntatge 
de components de fusta o materials similars per fabricar diversos tipus de productes, d'acord 
ambles normes i les prescripcions estrictes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme el muntatge de components de fusta o materials similars per fabricar diversos tipus 
de productes, com ara mobles i objectes de fusta, d'acord amb les normes i les prescripcions 
estrictes. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Munta.dor d'envasos i embalatges de fusta 
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• Muntador de mobles de fusta i similars 
• Muntador de productes de fusta 

8416 Muntadors de productes de cartó, textils i materials similars 

Els muntadors de productes de cartó, textils i materials similars duen a terme el muntatge de 
peces i components de cartó, textils, cuir o materials analegs per fabricar diversos tipus de 
productes, d'acord ambles normes i les prescripcions estrictes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dura terme el muntatge de peces de materials textils. 
-Dura terme el muntatge de peces i components de cartó, com ara caixes. 
- Muntar les diferents parts ja fabricades de cuir ajuntant-les amb grapes o reblons i col·locant on 

calgui guarniments de metall, plastic i altres materials 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Muntador d'articles de cuir llevat del cal<;:at i el vestit 
• Muntador de productes de cartó i paper 

8417 Muntadors engalzadors de productes mixtos 

Els muntadors engalzadors de productes mixtos duen a terme el muntatge de peces i 
components de productes fabricats a partir de materials diferents que no poden ser 
classificats en cap deis grups anteriors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Dur a terme el muntatge de peces i components de productes fabricats a partir de materials 
diferents que no poden ser classificats en cap deis grups anteriors. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Muntador engalzador de productes amb elements de diferents materials 

849 Altres muntadors i engalzadors 

8490 Altres muntadors i engalzadors 

Els altres muntadors i engalzadors accionen i vigilen maquines que empaqueten, embalen, en
vasen, retolen productes, paquets i contenidors, d'acord amb les normes i les prescripcions 
estrictes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar i vigilar maquines que embalen o envasen diferents productes, previament 
empaquetats, per emmagatzemar-los o transportar-los. 

- Accionar i vigilar maquines de retolar, identificar o timbrar productes, paquets i contenidors. 
- Accionar i vigilar maquines que embalen o envasen productes no peribles. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de maquina d'embalar productes no peribles 
• Operador de maquina d'enfardellar 
• Opemdor de maquina d'etiquetar 

Ocupacions afins nc !ncloses en aquest grup primari: 

o Envasador a ma (9700) 
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GRUP PRINCIPAL R CONDUCTORS 1 OPERADORS DE MAQUINARIA MÓBIL 

85 Maquinista de locomotora, operador de maquinaria agrícola i d'equips pesants mobils, i 
mariners 

851 Maquinistas de locomotora i similars 

8511 Maquinistes de locomotora 

Els maquinistes de locomotores condueixen o ajuden a conduir les locomotores de trens peral 
transport de passatgers i carrega. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Conduir o ajudar a conduir locomotores de vapor, electriques o amb motors diese!. 
- Conduir l'equip automotor de trens metrópolitans de passatgers, tant si són subterranis com de 

superfície. 
- Conduir locomotores que arrosseguen vagonetes a !'interior o a la superfície de mines o 

pedreres. 
- Conduir les locomotores de maniobres. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Conductor de tren metropolita 
• Maquinista de locomotora de maniobres 
• Maquinista de tren de locomotora eléctrica 
• Maquinista de tren de mines i pedreres a !'exterior 

8512 Agents de maniobres ferroviaries 

Els agents de maniobres ferroviaries vetllen per la bona marxa i seguretat deis trens de carrega 
durant els viatges, controlen el transit ferroviari accionant els senyals, desvien el material· 
rodador i formen i enganxen o desenganxen els vagons de trens als apartadors o a les 
estacions de ferrocarril; també disposen les vagonetes i en controlen el moviment pels carrils 
de les mines i les pedreres. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fer-se carrec de la bona marxa i seguretat deis trens de carrega durant els viatges. 
- Controlar o guiar el transit ferroviari a diferents trams o entroncaments de les línies, accionant els 

senyals o agulles des deis !loes de control o de senyalització. 
- Desviar i enganxar o desenganxar el material rodador a les estacions, els apartadors i les vies de 

maniobres, d'acord ambles instruccions sobre carrega i descarrega i formació de trens. 
-Formar els trens de vagonetes per enganxar-los a les locomotores o als cables de tracció a les 

mines o a les pedreres i controlar-ne el moviment a les galeries de tracció. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Agent de maniobres ferroviaries 
• Guardaagulles de ferrocarril 
• Guardabarreres de ferrocarril 
• Guardafrens de ferrocarril 

852 Encarregats d'operadors de maquinaria de moviment de terres i materials 

8520 Encarregats d'operadors de maquinaria de moviment de terres i materials 
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Els encarregats d'operadors de maquinaria de moviment de terres i materials dirigeixen, super
visen i controlen les activitats deis operadors de maquinaria de moviments de terres i 
materials. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Controlar i vigilar les tasques deis obrers dins la unitat. 
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- Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu carrec. 
- Tenir cura del material utilitzat perla unitat. 
- Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats. 
- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball. 
- Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu carrec. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Encarregat d'operadors de maquinaria de moviments de terres i materials 

853 Operadors de maquinaria agrícola mobil 

8530 Operadors de maquinaria agrícola móbil 

Els operadors de maquinaria agrícola móbil atenen, accionen, condueixen i vigilen maquines o 
equips móbils amb motor utilitzats en operacions agrícoles o forestals. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Atendre, accionar i conduir tractors o maquines agrícoles amb motor per llaurar, plantar, fer la 
collita, embalar o feraltres tasques agrícoles amb maquinaria agrícola. 

- Atendre, accionar i conduir tractors o maquinaria amb motor per desmuntar, esbrossar, plantar i 
tirar aterra arbres, transportar rulls o troncs, o dura terme altres treballs especials. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar a otros y trabajadores. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Conductor operador de maquinaria agrícola amb motor 
• Conductor operador de maquinaria forestal amb motor 
• Conductor operador de recol·lectora agrícola 
• Conductor operador de tractor forestal 
• Tractorista 

854 Operadors d'altres maquines mobils 

8541 Conductors de maquinaria de moviments de terres i equips similars 

Els conductors de maquinaria de moviments de terres i equips similars condueixen i vigilen 
maquinaria per excavar, anivellar, esplanar i piconar terra o materials semblants i escampar 
asfalt o formigó. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Conduir i vigilar maquines excavadores i esplanadores provistes de pales mecaniques, catúfols, 
mordasses o dragues de tracció per excavar, esplanar i moure terra, roques, sorra, grava i 
materials analegs. 

- Conduir i vigilar maquines de demolir edificis o altres estructures. 
- Conduir i vigilar maquinaria d'obrir rases per conductes de desguas, drenatge, subministrament 

d'aigua, petroli, gas i altres. 
- Conduir i vigilar maquinaria prove'lda d'un tallant frontal cóncau d'acer, per empényer, repartir i 

anivellar terra, sorra, neu i altres materials. 
- Conduir i vigilar equips de dragatge per extreure sorra, grava i llim del fons marí o fluvial. 
- Conduir i vigilar martinets per clavar puntals de fusta, de formigó o d'acer. 
- Conduir i vigilar maquines picadores i esplanadores amb corrons per compactar i esplanar els 

materials utilitzats en la construcció i la pavimentació de carreteres, voreres i obres semblants. 
- Conduir i vigilar maquines que piconen o asfalten per estendre i aplanar capes de grava, formigó, 

asfalto preparats a base de quitra durant la construcció de carreteres, camins i obres semblants. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Conductor operador d'anivelladora amb ganiveta frontal 
• Conductor operador d'asfaltadora 
• Conductor operador d'excavadora 
• Conductor operador de formigonera de c:Rmió 
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• Conductor operador de maquina clavadora de puntals 
• Conductor operador de martell pneumatic 
• Conductor operador de piconadora 

8542 Operadors de grues, camions muntacarregues i maquinaria similar de moviment de materials 

Els operadors de grues, camions muntacarregues i maquinaria similar de moviment de 
materials accionen i vigilen grues i altres instal·lacions d'elevació. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Conduir i vigilar grues mobils o fixes de bra<;: mobil o torca fixa. 
- Conduir i vigilar instal·lacions d'elevació de materials i personal a les obres de construcció o a les 

mines. 
- Accionar i vigilar teleesquís i instal·lacions semblants. 
- Accionar i vigilar la maquinaria de remolcar o arrossegar mitjan<;:ant cables, barques o barcasses 

amb passatgers, vehicles i mercaderies durant trajectes breus. 
- Accionar i vigilar la maquinaria que obre i tanca els ponts llevadissos o giratoris per tal de 

permetre la circulació fluvial i per carretera. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Conductor operador de funicular 
• Conductor operador de gabia d'extracció de mines 
• Conductor operador de grua camió 
• Operador de grua fixa 
• Operador de grua mobil 
• Operador de grua portie 
• Operador de grua torre 
• Operador de muntacarregues de construcció 
• Operador de pont !!evadís 

8543 Operadors de carretons elevadors 

Els operadors de carretons elevadors condueixen, accionen i vigilen aquests vehicles i els 
aparells utilitzats per transportar, elevar i apilar fardells i paletes carregades de mercaderies. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Accionar, conduir i vigilar el funcionament d'equips muntats sobre vehicles amb motor per 
carregar i descarregar, transportar, elevar i apilar mercaderies o paletes carregades a les 
estacions terminals de carrega i descarrega, les instal·lacions portuaries, els magatzems, les 
fabriques i altres establiments. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Operador de carretó elevador de vehicles 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor operador de funicular (8542) 
o Operador de muntacarregues de construcció (8542) 
o Operador de pont !!evadís (8542) 

855 Mariners de coberta de vaixell i similars 

8550 Mariners de coberta de vaixell i similars 
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Els mariners de coberta de vaixell i similars duen a terme determinades tasques sota les ordres 
i les instruccions deis oficials sobre coberta referents a la conservació i marxa de l'embarcació. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Fer guardies durant la navegació i a !'entrada o la sortida deis ports i altres aigües de poc calat o 
a !loes perillosos. 
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- Timonejar d'acord ambles instruccions rebudes. 
- Maniobrar les am8.rres. 
- Mantenir en bon estat i fer funcionar els equipaments del vaixell, els aparells de carrega, els ca-

bles, els equips salvavides i els extintors d'incendis. 
- Netejar la coberta i el buc, raspar, pintar i dura terme altres treballs de manteniment. 
- Manejar els llums i els aparells de senyals d'un faro un vaixell. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Contramestre de vaixell llevat de pesca 
• Mariner 
• Mosso de coberta 
• Técnic mecanic de senyals marítims, torrer de far 

86 Conductors de vehicles de transport urba o per carretera 

861 Taxistas i conductors d'automobils i furgonetas 

861 O Taxistes i conductors d'automobils i furgonetes 

Nota 1: la Classificació catalana d'ocupacions (CCO) considera furgoneta el vehicle el pes del 
qual no excedeix 3,5 tones. 

Nota 2: els repartidors de serveis de correu, públic o privat (missatgeria), independentment del 
mitja de locomoció utilitzat (a peu, en furgoneta, etc.), es classifiquen al grup primari (4122). 

Els taxistes i conductors d'automobils i furgonetes accionen i condueixen automobils, fins i tot 
els de lloguer, i furgonetes o camionetes per al transport de passatgers, correspondencia o 
mercaderies. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i conduir automóbils o taxis per al transport de passatgers. 
-Accionar i conduir automóbils, furgonetes de menys de 3,5 tones o camionetes, per a la 

distribució de correspondencia i paqueteria o peral transport de mercaderies. 
- Accionar i conduir ambulancies peral transport de malalts. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Conductor d'ambulancia 
• Conductor de furgoneta fins a 3,5 tones 
• Conductor de taxi 
• Xofer d'automóbil 

862 Conductors d'autobusos 

8620 Conductors d'autobusos 

Els conductors d'autobusos accionen i condueixen autobusos peral transport de passatgers, 
dins una localitat o a llarga distancia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i conduir microbusos, autobusos, troleibusos o autocars peral transport urba, interurba 
o a llarga distancia de passatgers i eventualment de correu, equipatge i carrega. 

- Vetllar pel compliment de les normes de seguretat dins !'autobús. 
- Comprovar que els passatgers porten els seus bitllets respectius. 
- Cobrar, si cal, als passatgers en les parades establertes en el seu recorregut. 
-Accionar i conduir tramvies peral transport de passatgers. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Conductor d'autobús 
• Conductor de tramvia 
• Conductor cobrador d'autobús 

863 Conductors de camions 

8630 Conductors de camions 

Els conductors de camions accionen i condueixen camions de més de 3,5 tones de pes maxim 
autoritzat per al transport de tot tipus de í11ercaderies a curta o a llarga distancia. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i conducir camions de més de 3,5 tones de pes maxim autoritzat, com ara camions 
amb remole o sense, aparells de bolquet, camions basculants o camions cisterna per al 
transport de mercaderies, líquids o materials especials, a curta o a !larga distancia. El transport 
pot ser efectuat en un camió propi o llogat. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Conductor de camió 
• Conductor de camió amb remole 
• Conductor de camió de mercaderies perilloses 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conductor de vehicle de bombers (5230) 
o Conductor operador de grua camió (8542) 
o Conductor operador de maquinaria forestal amb motor (8530) 

864 Conductors de motocicletas i ciclomotors 

8640 Conductors de motocicletes i ciclomotors 
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Els conductors de motocicletes i ciclomotors accionen i condueixen motocicletes i ciclomotors 
amb motor equipats per al transport i la distribució de mercaderies i excepcionalment 
passatgers. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Accionar i conduir una motocicleta o ciclomotor equipats per al transport de materials i la 
distribució de mercaderies i excepcionalment passatgers. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Conductor repartidor de ciclomotor llevat de missatgeria 
• Conductor repartidor de pizzes i similars amb motocicleta 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Missatger de correspondencia amb motocicleta (41 02) 
o Ordenan<;:a (9320) 



GRAN GRUP 9 TREBALLADORS NO QUALIFICATS1 

GRUP PRINCIPAL S TREBALLADORS NO QUALIFICATS DE SERVEIS LLEVAT DELS 
TRANSPORTS 

90 Treballadors no qualificats del comer~ 

900 Venedors ambulants i similars 

9001 Venedors ambulants 

Nota: si l'ocupació consisteix en la venda en un quiosc o parada fixa d'un mercat en el qual es 
poden deixar les mercaderies, el venedor s'incloura en el grup primari 5330; per contra, si el 
venedor transporta les mercaderies que es vendran d'un mercat o mercat ambulant a un altre 
es classifica en aquest grup. 

Els venedors ambulants venen menjars calents o freds, hortalisses, fruites, refrescos, gelats i 
diverses llaminadures al carrero en llocs públics, pero no tenen un lloc establert. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Comprar o fabricar diversos articles per vendre'ls. 
- Carregar i descarregar carretons de ma, tricicles, camionetes o altres vehicles de transportar 

mercaderies als llocs de venda al carrero a les estacions de ferrocarril o altres centres. 
- Exposar la mercadería. 
-Preparar, amb anterioritat o en ellloc de la venda, aliments i begudes pera vendre'ls. 
- Portar i vendre diaris o articles semblants als clients. 
- Cobrar l'import deis articles en el lloc de la venda. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Venedor ambulant d'autovenda 
• Venedor ambulant de mercat 
• Venedor ambulant de productes alimentaris 
• Venedor de carrer de bitllets de la rifa deis cecs 
• Venedor de cupons al carrer 
• Venedor de loteria al carrer 
• Venedor de refrescos a la grada 
• Venedor gerent ambulant 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Dependent de parada de mercat (5330) 
o Dependent de quiosc llevat de loteries (5330) 
o Venedor de bitllets de la rifa deis cecs de I'ONCE en quiosc (4603) 

9002 Venedors a domicili i per telefon 

Els venedors a domicili i per telefon tracten d'aconseguir ordres de compra o venen productes, 
mitjan<;:ant la venda de porta a porta. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Donar informació detallada sobre els diversos articles o serveis que ofereixen i les condicions de 
venda de !'empresa que representen. 

- Demostrar !'interés que tenen els articles en venda, assenyalant-ne les característiques principals 
o indicant -ne el funcionament. 

-Anotar les comandes rebudes i enviar-les a !'empresa. 
- Distribuir material de publicitat o lliurar-ne mostres. 
-Cobrar l'import de les vendes a terminis, si escau. 
- Vendre determinats articles mitjan<;:ant el telefon. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborades a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Venedor a domicili 
• Venedor per telefon 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Agent d'assegurances (3312) 
o Representant de comen;: i tecnic de vendes (3320) 

91 Empleats domestics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 

911 Empleats domestics 

911 O Empleats domestics 

Els empleats domestics netegen les habitacions i el mobiliari, enllustren, renten, planxen i 
tenen cura de la roba de llit i similars, compren provisions i altres articles pera la llar, preparen 
i cuinen aliments, serveixen els menjars, i duen a terme altres feines domestiques. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Escombrar o netejar amb maquina aspiradora; netejar o rentar i enllustrar terres, portes, 
finestres, mobles i objectes diversos. 

-Rentar, planxar i apeda<;:ar roba de llit, de taula i altra roba del parament de la llar o d'ús personal. 
- Rentar plats. 
- Preparar, cuinar i servir menjars i begudes. 
-Comprar aliments i articles diversos d'ús domestic. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Assistent de servei domestic 
• Dona o mosso d& neteja de llars 
• Empleat domestic 
• Minyona 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cuiner de servei domestic (501 O) 
o Empleat domestic, mainader (5121) 
o Jardiner per compte d'altri (6022) 
o Majordom de servei domestic (5150) 
o Mosso o dona de neteja d'oficines (9121) 
o Xofer d'automóbil (861 O) 

912 Personal de neteja d'oficines, hotels i treballadors similars 

9121 Personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars 
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Nota: els escombradors de llocs públics, entre els que s'inclouen aeroports, estacions, etc. es 
classifiquen en el grup primari 9352. 

El personal de neteja efectua diverses tasques de neteja per mantenir en bon ordre !'interior 
deis locals, oficines, hotels, fabriques i altres establiments, i també les superfícies d'avions, 
trens, tramvies, autobusos i altres mitjans de transport. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Escombrar, netejar, rentar i enllustrar terres, recintes, mobles i objectes d'interior, en diversos 
tipus d'edificis, i en avions, trens, autobusos, tramvies i altres vehicles. 

- Fer els llits, netejar banys i subministrar tovalloles, sabó i articles afins. 
- Netejar peix, rentar verdures i dura terme tasques d'ajuda a la cuina. 
- Netejar cuines i ajudar en les feines de cuina en general, incloent-hi rentar atuells. 
-Dura terme tasques auxiliars en bars, com ara la preparació de taules, col·locació de cadires, 

etc. 
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- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Auxiliar de cambrer 
• Cambrer de pis d'hoteleria 
• Marmitó 
• Mosso o dona de neteja d'oficines 
• Netejador d'autobusos 
• Netejador d'oficines 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Assistent de servei domestic (911 O) 
o Escombrador d'aeroport (9352) 
o Escombrador de carrers (9352) 
o Escura-xemeneies (7250) 
o Netejador de finestres (9212) 

9122 Bugaders, planxadors i similars 

Els bugaders, els planxadors i similars renten, planxen o netegen en sec diversos ti pus de roba 
i altres teixits. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Rentar i planxar a ma roba del parament de la llar, peces de vestir i altres teixits, en una 
bugaderia o en locals similars d'altres establiments. 

- Netejar a ma, mitjan<;:ant solucions químiques, tot tipus de roba, tapissos o articles de tela, teixit 
o cuir en una bugaderia o tintoreria en sec o en altres establiments. 

- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Bugader a ma en bugaderia 
• Planxador a ma 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Operador de maquina de bugaderia (8364) 
o Operador de maquina de netejar teixits en sec (8364) 
o Operador de maquina de planxar de bugaderia (8364) 

92 Conserges d'edificis, netejavidres i vigilants 

921 Conserges d'edificis, netejavidres i similars 

9211 Conserges d'edificis 

Els conserges d'edificis s'encarreguen de la custodia i la clau de cases de pisos, hotels, 
oficines, esglésies i altres edificis, i de mantenir-los nets i en ordre. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Efectuar o supervisar la neteja, reparacions senzilles i tasques de manteniment de !'interior 
d'edificis. 

-Posar en marxa i vigilar les calderes peral subministrament de calefacció i d'aigua calienta. 
- Vetllar perqué el comportament deis residents, els llogaters i els visitants s'ajusti a les normes 

aplicables als immobles de que es tracti. 
- Prestar serveis de poca importancia als residents, com ara guardar els paquets que arriben 

durant la seva ab::oencia o donar alguna informació sol·licitada pels visitants. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 
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Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Bidell d'establiments d'ensenyament 
• Conserge d'edificis d'apartaments 
• Conserge d'hotel 
• Porter de finques urbanes 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Recepcionista d'hotel (4522) 
o Vigilant nocturn (9220) 
o Zelador hospitalari (5129) 

9212 Netejavidres, netejadors de vehicles i similars 

Els netejavidres, netejadors de vehicles i similars netegen i renten cotxes, vidres de portes, 
finestres, vidrieres, aparadors i altres elements de vidre deis edificis i vehicles. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Netejar, rentar i enllustrar automobils i altres vehicles, a ma o amb alguna maquina senzilla. 
- Rentar (amb aigua o amb solucions de diversos tipus) i eixugar els vidres de portes, finestres i 

altres elements de vidre deis edificis i vehicles. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Netejador de cotxes a ma 
• Netejador de finestres 

922 Vigilants, guardians i similars 

9220 Vigilants, guardians i similars 
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Nota: si entre les tasques del vigilant s'inclou l'ús de la torga coma recurs per prevenir un acte 
delictiu o capturar els infractors, aquesta ocupació haura de classificar-se en el grup primari 
5240. 

Els vigilants, els guardians i similars vigilen !loes d'estacionament de vehicles o altres 
propietats per tal d'evitar robatoris, detectar incendis o altres riscos i excepcionalment exercir 
tasques d'ordenanga o uixer. Així mateix compren el personal de servei en espectacles públics 
i centres d'esbarjo. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Vigilar cases i altres propietats per evitar robatoris, incendis i altres riscos. 
- Recollir els bitllets d'entrada en cinemes, teatres, circs i altres !loes semblants, i impedir-hi 

l'accés als que no en posseeixen. 
- Situar els espectadors en les seves localitats en cinemes, teatres, circs i altres !loes públics. 
- Atendre guarda-robes o lavabos en !loes públics. 
- Dura terme diverses tasques en serveis d'espectacles públics com ara ajudar al matador en una 

pla<;;a de toros. 
- Tenir cura deis vehicles estacionats a la via pública o en !loes reservats a aquest efecte. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupaCions incloses en aquest grup primari: 

• Acomodador 
• Aparcador de cotxes 
• Encarregat de guarda-roba en locals públics 
• Guardia 
• Guardia d'estacionament 
• Guardia de museu 
• Porter rebedor d'espectacles 
• Sereno vigilant nocturn 
• Vigilant d'estació 
• Vigilant nocturn 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conserge d 'edifici d 'apartaments (9211) 
o Grum (9320) 
o Guardaespatlles (5250) 
o Guardia jurat (52 50) 

93 Altres treballadors no qualificats en altres serveis 

931 Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer 

931 O Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer 

Els enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer netegen o enllustren cal<;:at, parabrises 
d'automobils, fan encarrecs i presten altres serveis semblants. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Procurar-se els materials de neteja necessaris. 
- Netejar i enllustrar sabates. 
- Netejar els parabrises i les finestretes d'automóbils al carrer. 
- Tenir cura i passejar gossos. 
-Cobrar pel seus serveis a l'acte. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Enllustrador 
• Netejador ambulant de vidres d'automóbils 

932 Ordenances 

9320 Ordenances 

Els ordenances porten missatges, correspondencia i transporten paquets als seus destinataris 
dins un mateix establiment o en les diferents seccions d'una mateixa empresa o organisme 
públic. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Distribuir missatges, correspondencia, paquets i altres objectes en les diferents seccions d'una 
empresa o organisme públic. 

- Fer-se carrec d'equipatges i altres detalls deis hostes de !'hotel. 
- Executar, si cal, feines d'informació, orientació i vigilancia. 
- Manejar els ascensors per atendre al públic que els utilitzi. 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemrles d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Ascensorista 
• Ordenanc;a 
• Grum 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Carter (41 02) 
o Missatger de correspondencia amb motocicleta (4 i 02) 

933 Mossos d'equipatge i similars 

9330 Mossos d'equipatge i similars 

Els mossos d'equipatge i similars porten missatges i transporten paquets i altres peces als 
seus destinataris dins un mateix establiment o d'un establiment a un altre o porten maletes o 
altres equipatges en hotels, estacions de ferrocarril, aeroports i llocs semblants. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

-Transportar ama equipatges en estacions, aeroports i ports. 
-Distribuir i lliurar, ja sigui per compte del cliente o per compte de !'empresa, articles comprats en 

supermercats, grans magatzems i semblants. 
- Transportar i lliurar equipatges en estacions de ferrocarril, aeroports i altres llocs. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mosso d'equipatges 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Conserge d'edifici (9211) 
o Grum (9320) 
o Ordenan<;:a (9320) 

934 Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de maquines expenedores 

9340 Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de maquines expenedores 

Els llegidors de comptadors (aigua, etc.) i els recaptadors de monedes de maquines 
expenedores es dediquen a reaprovisionar els diposits d'articles pera la venda i a recollir les 
monedes que s'hi hagin acumulat, també a verificar el consum de gas, electricitat o aigua 
mitjan<;ant la lectura periódica deis comptadors. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Reaprovisionar i recollir les monedes de les maquines de venda automatica. 
- Recollir les monedes dipositades en les caixes deis aparells per mesurar el temps 

d'estacionament o els aparells semblants. 
- Llegir els comptadors de gas, electricitat i aigua i anotar el consum enregistrat 
- Exercir tasques afins. 
-Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Llegidor de comptadors d'aigua 
• Llegidor de comptadors d'electricitat 
• Recaptador de monedes d'aparells de venda automatica 
• Recaptador de monedes de maquines expenedores 

935 Escombriaires i obrers similars 

9351 Escombriaires 

Els recollidors d'escombraries recullen residus de tot tipus d'edificis, carrers, pares, places i 
altres llocs públics. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Recollir les escombraries i dipositar-les en contenidors. 
- Recollir les escombraries i carregar-les en algun vehicle. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Escombriaire 
• Mosso de recollida d'escombraries 

9352 Escombradors i similars 
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Els escombradors i similars escombren i netegen carrers, pares, places i altres llocs públics o 
efectuen treballs afins. 
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Entre les seves tasques s'inclou: 

- Escombrar carrers, pares, places i llocs públics similars. 
- Escombrar i netejar aeroports, estacions de trens, d'autobusos i altres llocs públics similars. 
-Regar carrers, pares i places. 
- Treure i amuntegar la neu. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres treballadors. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Escombrador d'aeroport 
• Escombrador d'estació de tren 
• Escombrador de carrers 
• Regador de carrers 
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GRUP PRINCIPAL T PEONS AGRARIS, PESQUERS, DE LA CONSTRUCCIÓ, LES 
INDÚSTRIES MANUFACTURERES 1 EL TRANSPORT 

94 Peons agraris i pesquers 

941 Peons agrícoles 

941 O Peons agrícolas 

Els peons agrícolas ajuden en els treballs d'una explotació agrícola mitjangant l'execució de 
diversas tasques relativament simples. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Cavar per abrir rases o amb altres finalitats. 
- Carregar i descarregar diversos conreus i eines. 
- Rasclar, remoure i amuntegar fenc. 
-Regar i eixarcolar. 
- Recollir fruita, hortalisses i altres plantes. 
- Acomplir diverses feines relatives a la plantació, la collita i els treballs de granja. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Jornaler 
• Mosso de conreu 
• Peó agrícola 
• Recol·lector de fruita 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Treballador agríco:a per compte d'altri (602) 

942 Peons ramaders 

9420 Peons ramaders 

Els peons ramaders ajuden en els treballs d'una explotació ramadera mitjangant l'execució de 
diversas tasques relativament simples. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Abeurar, pasturar, donar pinso al bestiar i tenir-ne cura. 
- Netejar i mantenir en bones condicions de netedat els estables, els corrals i altres !loes 

encerclats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mosso de quadra 
• Peó avícola 
• Peó de granja cinegética 
• Peó ramader de bestiar boví 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Pastor per compte d 'altri (6121) 
o Treballador ramader per compte d'altri (612) 

943 Peons agropecuaris 

9430 Peons agropecuaris 
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Nota: quan Al percentatge d'especialització (quocient entre el valor afegit d'una activitat res
pecte al total de dues) d'una de les dues activitats, agrícola o ramadera, sigui superior al 66%, 
la unitat es classificara segons aquesta activitat principal. 
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Els peons agropecuaris ajuden en els treballs d'una explotació agropecuaria mitjanvant 
l'execució de diverses tasques relativament simples. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

-Cavar per abrir rases o amb altres finalitats. 
- Carregar i descarregar diversos conreus i eines. 
-Regar i eixarcolar. 
- Recollir fruita, hortalisses i altres plantes. 
- Acomplir diferents feines relatives a la plantació, la collita i els treballs de granja. 
- Abeurar, pasturar, donar pinso al bestiar, tenir-ne cura, netejar-lo i mantenir en bones condicions 

de netedat els estables, els corrals i altres llocs encerclats. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Mosso de conreu i cria de bestiar 
• Peó agropecuari 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Treballador agropecuari per compte d'altri (623) 

944 Peons forestals 

9440 Peons forestals 

Els peons forestals ajuden en els treballs que s'efectuen en boscos mitjanyant l'execució de 
diverses feines no gaire complexes. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Cavar clots per plantar-hi arbres. 
- Amuntegar troncs i rulls. 
- Desbrossar bascas. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Peó forestal 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Podador d'arbres fruiters (6021) 
o Treballador forestal per compte d'altri (624) 

945 Peons pesquers 

9450 Peons pesquers 

Els peons pesquers ajuden en les feines relacionades amb la cria de peixos i especies 
aquatiques i la pesca. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Netejar els bancs de conreu sota l'aigua i donar menjar als peixos i als mariscs de cultiu. 
- Recollir algues i cloisses i altres mol·luscs. 
- Rastrejar, batre i esquivar la ca<;:a i acomplir altres feines relacionades amb la ca<;:a. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Peó de ca<;:a 
• Peó de pesca 
• Recol·lector d'algues marines de platja 
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Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Cac;ador per compte propi (6314) 
o Treballador de piscifactories per compte propi (631) 

95 Peons de la mineria 

950 Peons de la mineria 

9500 Peons de la mineria 

Els peons de la mineria efectuen tasques senzilles i rutinaries en pedreres i treballs de mineria. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Recuperar peces de fusta o metall ·de seccions abandonadas de mines i pedreres. 
- Extreure pedra calcaria, argila, grava o sorra de pedreres a cel obert. 
-Eliminar obstruccions d'acord ambles instruccions rebudes. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Peó de mines 
• Peó de pedreres 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Miner (7421) 
o Pedrer (7421) 

96 Peons de la construcció 

960 Peons de la construcció 

9601 Peons d'obres públiques i manteniment de carreteres, preses i construccions similars 

Els peons d'obres públiques i manteniment de carreteres, preses i construccions similars 
efectuen tasques rutinaries i senzilles relacionadas amb els treballs de construcció i 
manteniment de carreteres, embassaments i obres similars. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Excavar i omplir clots i rases, estendre capes de grava i altres materials i acomplir altres tasques 
de construcció i manteniment de camins i vies férries. 

-Transportar els maons i l'argamassa que hagin de fer servir els paletes a les obres o ajudar d'una 
altra manera durant els treballs de construcció d'embassaments i obres similars. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

o Peó caminer 
o Peó d'obres públiques 

9602 Peons de la construcció d'edificis 
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Els peons de la construcció d'edificis efectuen tasques senzilles i rutinaries relacionadas amb 
les obres de construcció i demolició d'edificis. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Netejar i recuperar els maons que han estat utilitzats i acomplir altres feines senzilles en obres de 
demolició. 

-Eliminar obstruccions d'acord ambles instruccions rebudes. 
-Transportar els maons i argamassa fins on treballen els paletes. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 
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Exemp/es d'ocupacions inc/oses en aquest grup primari: 

• Peó de demolició d'edificis 
• Peó de la construcció 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o Paleta (711 O) 

97 Peons de les indústries manufactureres 

970 Peons de les indústries manufactureres 

9700 Peons de les indústries manufactureras 

Els peons de les indústries manufactureras embalen i munten a ma materials o productes o 
duen a terme diversas tasques senzi/les i rutinarias en el sector manufacturar. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Classificar i separar a ma productes. 
- Efectuar el muntatge simple de components. 
- Embalar ama materials o productes en caixes, bosses, barrils i altres recipients i contenidors per 

a expedir-/os o emmagatzemar-los. 
- Traslladar, hissar, transportar, carregar i descarregar o rentar primeres materies o productes en 

diversos tallers de producció, reparació o manteniment. 
- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Embalador a ma 
• Embotellador ama 
• Empaquetador a ma 
• Peó d'indústries manufactureres 

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari: 

o M untador de productes manufacturats (841) 
o Operador de maquina d'embalar productes no peribles (8490) 
o Operador de maquina d'etiquetar (8490) 

98 Peons del transport i descarregadors 

980 Peons del transport i descarregadors 

9800 Peons del transport i descarregadors 

E/s peons del transport i els descarregadors manipulen carrega; embalen paquets; transporten, 
carreguen i descarreguen mob/es i altres estris doméstics durant les mudances, o embalums 
de mercaderías i a/tres tipus de carrega o equipatge transportats per vaixe/1 o avió, o transpor
ten i dipositen mercaderies en diversos magatzems. A més poden conduir vehicles de tracció 
animal o altres mitjans de transport accionats a pedal o a ma. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Embalar, hissar, carregar i descarregar mobles, maquines, aparells, estris domestics i altres 
objectes a fi de transportar-los d'un /loe a un altre. 

- Carregar i descarregar mercaderies i equipatges de camions, furgons, vagons de ferrocarril, 
vaixells o avions. 

- Carregar i descarregar cereals, carbó, sorra i altres productes similars mitjanc;ant manegues, 
cintes transportadores, tubs de succió, etc. 

- Connectar manegues entre les canonades de /'estació terrestre i els diposits de barques, 
petroliers i altres embarcacions per carregar i descarregar petroli, gasas liquats i altres líquids. 

- Carregar i amuntegar mercaderies en magatzems o en dipósits semblants. 
- Conduir vehicles i maquines de tracció animal i carruatges per al transport de passatgers i 

carrega. 
- Conduir vehicles 2·--:c:ionats a pedal o a ma per transportar passatgers o carrega. 
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- Distribuir per compte de clients els diversos articles que aquests envien a diferents empreses, 
llars i altres adreces. 

- Exercir tasques afins. 
- Supervisar altres peons. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Estibador 
• Manipulador de carrega 
• Mosso de carregar i descarregar en magatzem 
• Mosso de carregar i descarregar mercaderies al mercat 
• Mosso de mudances 
• Reposador d'hipermercat 
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GRAN GRUPO FORCES ARMADES1 

Nota 1: s'hi inclouen les ocupacions propies de l'exercit de terra, l'exercit de l'aire, l'armada i 
els cossos comuns. 

Ocupacions afins no incloses en aquest gran grup: 

a) Els membres de la guardia civil. 
b)Eis membres deis cossos de policía. 
c)Les persones temporalment reclutades per complir un breu període obligatori d'instrucció militar 

(militars de lleva) i els militars que ocupen una categoría de tropa i marinería professional. 
d)Eis militars en reserva que no ocupen destinació. 
e) El personal civil que treballa en establiments de les torces armades. 

Nota 2: les desagregacions de les rúbriques d'aquest gran grup s'han dut a termeen funció de 
la titulació d'entrada en ellloc que ocupen en el servei, per aquest motiu dues persones amb la 
mateixa graduació militar (per exemple tinent) poden tenir codificació diferent (escala superior 
o mitjana) si la formació exigida per al lloc que exerceix és diferent. 

Nota 3: els militars d'ocupació a:mb categoría d'oficial (situació de contractació temporal amb 
el Ministeri de Defensa) es classifiquen en relació amb la titulació requerida en el seu lloc de 
treball i es poden classificar en els grups primaris 001 O «Escala superior» o 0020 «Escala 
mitjana». 

GRUP PRINCIPAL U FORCES ARMADES 

00 Forces armades 

001 Escala superior 

001 O Escala superior 

Dins de l'escala superior s'inclouen ocupacions que, encara que formen part de les torces. 
armades, requereixen una formació de titulat superior universitari o equivalent. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Comandament, preparació i ús de la fon;a, d'acord ambles funcions de la seva competencia. 
- Planejament i gestió de recursos economics. 
- Estudi i recerca de materies tecniques. 
- Assessorament jurídic en el camp jurídic militar dins l'ambit de les torces armades. 
- Funció interventora dins les torces armades. 
- Atenció a la salut, d'acord ambles funcions de la seva competencia. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cos d'enginyers 
• Cos d'intendencia 
• Cos general deis exercits (escala superior) 
• Cossos comuns de les torces armades (cos jurídic militar, cos militar d'intervenció, cos militar de 

sanitat -escala superior-, cos de música militar -escala superior-) 

• Alteres de navili.(escala superior) 
• Almirall 
• Capita (escala superior) 
• Capita de corbeta (escala superior) 
• Capita de fragata (escala superior) 
• Capita de navili 
• Comandant (escala superior) 
• Contraalmirall 
• Coronel 
• General de brigada 
• General de divisió 
• Militar d'ocupació (escala superior) 

1 Les notes explicatives de cada grup primari han estat elaborades a partir de les definicions de les ocupacions de la CIU0-88 
per tal d'harmonitzar estadísticament ambdues classificacions. 
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• Tinent (escala superior) 
• Tinent coronel (escala superior) 
• Tinent de navili (escala superior) 
• Tinent general 
• Vicealmirall 

Nota: tots els cossos comencen en la graduació de tinent o alteres de navili i poden arribar a la 
de tinent general, almirall, general de divisió o vicealmirall en funció del cos. 

002 Escala mitjana 

0020 Escala mitjana 

Dins !'escala mitjana s'inclouen les ocupacions que, encara que formen part de les torces 
armades, requereixen una formació de diplomat universitari o equivalent. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Comandament, preparació i ús de la forc;a, d'acord ambles funcions de la seva competencia. 
- Manteniment i manipulació deis sistemes d'armes i d'altres equips, d'acord ambles funcions de 

la seva competencia. 
- Atenció a la salut, d'acord amb les funcions de la seva competencia. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cos general deis exercits (escala mitjana) 
• Cos d'especialistes deis exercits (escala mitjana) 
• Cos militar de sanitat (escala mitjana) 

• Alteres (escala mitjana) 
• Alteres de fragata (escala mitjana) 
• Alteres de navili (escala mitjana) 
• Capita (escala mitjana) 
• Capita de corbeta (escala mitjana) 
• Capita de fragata (escala mitjana) 
• Comandant (escala mitjana) 
• Militar d'ocupació (escala mitjana) 
• Tinent (escala mitjana) 
• Tinent coronel (escala mitjana) 
• Tinent de navili (escala mitjana) 

Nota: tots els cossos comencen en la graduació d'alferes o alteres de fragata i poden arribar a 
la de tinent coronel o capita de fragata. 

003 Escala basica 

0030 Escala basica 
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Dins !'escala basica s'inclouen les ocupacions que, encara que formen part de les torces 
armades, requereixen una formació específica equivalent a l'ensenyament secundari. 

Entre les seves tasques s'inclou: 

- Comandament, preparació i ús de la forc;a, d'acord amb IBs·funcions de la -seva competencia. 
- Manteniment i manipulació deis sistemes d'armes i d'altres equips, d'acord ambles funcions de 

la seva competencia. 
- Serveis de música militar, d'acord ambles funcions de la seva competencia. 
- Exercir tasques afins. 

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari: 

• Cos general deis exercits (escala basica) 
• Cos d'especialistes deis exercits (escala hasica) 
• Cos de músics rrdlitars (escala basica) 

• Brigada 
• Caporal primer 
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• Sergent 
• Sergent primer 
• Sotsoficial major 
• Sotstinent 

Nota: tots els cossos poden aconseguir com a maxim la graduació de sotsoficial major. 
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6. Principales abreviaturas 

A continuació es presenta una versió estfmdard deis grans grups i grups principals i subgrups 
principals de la CC0-94 (un i dos dígits) abreujats fins a 50 caracters. D'aquesta manera es pretén 
atendre les necessitats formals derivades de la seva habitual presentació en taules estadístiques. 

Classificació catalana d'ocupacions (CC0-94): abreviatures de grans grups (1 dígit numeric), grups 
principals (1 dígit alfabetic) i subgrups principals (2 dígits numerics). 

gran grup subgrup Títol 
grup principal principal 

1 DIRECTIUS ADMINISTRACIÓ 1 EMPRESA 

A DIRECTIUS ADMINISTRACIÓ 1 EMPRESA 10 ASSALARIATS 

10 Membres del poder i directius administració 
11 Directors d'empresa 1 O assalariats 

B GERENTS D'EMPRESA < 10 ASSALARIATS 

12 Gerents d'empresa de comen;< 10 assalariats 
13 Gerents d'hotel i restauració < 1 O assalariats 
14 Gerents d'altres empreses < 1 O assalariats 

e GERENTS D'EMPRESA SENSE ASSALARIATS 

15 Gerents d'empresa de comen; sense assalariats 
16 Gerents d'empresa d'hoteleria sense assalariats 
17 Gerents d'altres empreses sense assalariats 

2 TECNICS 1 PROFESSIONALS CIENTÍFICS, INTEL·LECTUALS 

D PROFESSIONALS 2N 1 3R CICLE UNIVERSITARI, SIMILARS 

20 Prof. ciencies pures i enginyeria, 2n.i 3r.cicle 
21 Prof. ciencies naturals i sanitat, 2n i 3r cicle 
22 Prof. ensenyament, 2n i 3r cicle 
23 Prof. del dret 
24 Prof.org. empresa i ciencies socials,2n i 3r cicle 
25 Escriptors, artistes i altres, 2n i 3r cicle 

E PROFESSIONALS 1R CICLE UNfVERSITARI; SIMILARS 

26 Prof. ciencies pures i enginyeria, 1 r.cicle 
27 Prof ciencies naturals i sanitat, 1 r cicle 
28 Prof. ensenyament, 1 r cicle 
29 Altres professionals, 1 r cicle 

3 TECNICS 1 PROFESSIONALS DE SUPORT 

F TECNICS 1 PROFESSIONALS DE SUPORT 

30 Tecnics ciencies físiques, químiques i enginyeria 
31 Tecnics ciencies naturals i sanitat 
32 Tecnics educació infantil,instructors de conducció 
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gran grup subgrup Títol 
grup principal principal 

4 

G 

5 

H 

J 

K 

6 

L 

7 

M 

N 

p 
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33 
34 
35 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

50 
51 

52 

53 

60 
61 
62 
63 

70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 

77 
78 
79 

Prof. suport d'operacions financeres i comercials 
Prof. suport de gestió administrativa 
Altres tecnics i professionals de suport 

EMPLEATS ADMINISTRATIUS 

EMPLEATS ADMINISTRATIUS 

Empleats serveis comptables, financers i transport 
Empleats de biblioteca, serveis correus i similars 
Operadors de maquines d'oficina 
Aux. administratius sense atenció al públic ncaa 
Aux. administratius amb atenció al públic ncaa 
Empleats ag. viatges i sim. amb atenció al públic 
Caixers i similars amb atenció al públic 

TREBALLADORS SERVEIS RESTAURACIÓ, PERSONALS, 
COMER9 

TREBALLADORS SERVEIS RESTAURACIÓI PERSONALS 

Treballadors de serveis de restauració 
Treballadors de serveis personals 

TREBALLADORS DE SERVEIS DE PROTECCIÓI SEGURETAT 

Treballadors de serveis de protecció i seguretat 

DEPENDENTS DE COMER<; 1 SIMILARS 

Dependents de comer9 i similars 

TREBALLADORS QUALIFICATS, AGRARIS 1 PESQUERS 

TREBALLADORS QUALIFICATS, AGRARIS 1 PESQUERS 

Treballadors qualificats, activitats agrícoles 
Treballadors qualificats, activitats ramaderes 
Altres treballadors qualificats, agraris 
Pescadors i treballadors qualificats, piscícoles 

TREBALLADORS MANUFACTURES, CONSTRUCCIÓ 
MINERIA 

TREBALLADORS QUALIFICATS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Encarregats d'obra i altres de la construcció 
Treballadors d'obres estructurals de construcció 
Treballadors d'acabats de la construcció, pintors 

TREBALLADORS IND.EXTRACTIVES, METALL 1 SIMILARS 

Encarregats de metal·lúrgia i caps taller mecanic 
Treballadors de les indústries extractives 
Soldadors, planxistes, ferrers i similars 
Mecanics i ajustadors maquinaria, equips electrics 

TREB. ARTS GRÁFIQUES,TEXTIL,ALIMENTACIÓ 1 SIMILARS 

Treb. arts grafiques, artesans textils i similars 
Treb. indústria alimentació, begudes i tabac 
Treb. de la fusta,textil, confecció, pell i cal9at 

lnstitut d'Estadíst1ca de Catalunya-CC0/94 



gran grup subgrup Títol 
grup principal principal 

8 OPERADORS D'INSTAL·LACIONS 1 MAQUINARIA 

Q OPERADORS D'INSTAL·LACIONS 1 MAQUINARIA FIXA 

80 Caps d'equip i encarregats instal·lacions fixes 
81 Operadors d'instal·lacions industrials fixes 
82 Encarregats d'operadors de maquines fixes 
83 Operadors de maquines fixes 
84 Muntadors i engalzadors 

R CONDUCTORS 1 OPERADORS DE MAQUINARIA MÓBIL 

85 Maquinista locomotora,operador maquinaria,mariners 
86 Conductor de vehicles, transport urba o carretera 

9 TREBALLADORS NO QUALIFICATS 

S TREBALLADORS NO QUALIFICATS DE SERVEIS 

90 Treballadors no qualificats del comen~; 
91 Empleats domestics i altres de neteja 
92 Conserges edificis, netejavidres i vigilants 
93 Altres treballadors no qualificats de serveis 

T PEONS AGRARIS, CONSTRUCCIÓ, TRANSPORT 1 SIMILARS 

94 Peons agraris i pesquers 
95 Peons de la mineria 
96 Peons de la construcció 
97 Peons de les indústries manufactureres 
98 Peons del transport i descarregadors 

o FORCES ARMADES 

u FORCES ARMADES 

00 Forces armades 
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7. Llista d'ocupacions 

La llista d'ocupacions que es relaciona seguidament esta destinada a facilitar la consulta de la Classi
ficació catalana d'ocupacions (CC0-94). S'hi presenten els ítems ordenats alfabeticament i el codi 
assignat a cada ocupació considerada. 
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a 
Acabador de mobles de fusta, 7920 

Acoblador d'elements 
prefabricats d'edificis, 7140 

Acomodador, 9220 

Acompanyant o persona de companyia, 5199 

Actor, 2515 

Actuari, 2021 

Actuari auxiliar, 3414 

Administrador civil de I'Estat, 2530 

Adober de cuirs i pells, 7941 

Adornista de pedra o marbre, 7 423 

Advocat, 2311 

Advocat de dret civil, 2311 

Advocat de dret internacional, 2311 

Advocat de I'Estat, 2311 

Afinador d'instruments musicals, 7712 

Agent d'assegurances, 3312 

Agent d'enquestes i censos, 4103 

Agent d'enquestes per telefon, 4103 

Agent d'oficina d'ocupació, 3513 

Agent de canvi i borsa, 3311 

Agent de compres, 3316 

Agent de duanes, 3421 

Agent de la igualtat d'oportunitats 
per a la dona, 2939 

Agent de la propietat immobiliaria, 3313 

Agent de maniobres de ferrocarril, 8512 

Agent de patents i marques, 2419 

Agent de policia autonómic, 5222 

Agent de policia local, 5223 

Agent de policia nacional, 5221 

Agent de turisme en viatges, 3314 

Agent de vendes del comen;:, 3320 

Agent de viatges, 3314 

Agent marítim, 3512 

Agent municipal, 5223 

Agent tributari, 3422 
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Agrimensor, 2058 

Agrónom, 2113 

Agrónom horticultor, 2113 

Agrónom silvicultor, 2113 

Ajuda de cambra, 5191 

Ajudant d'arxiu, 2921 

Ajudant d'esteticista, 5130 

Ajudant d'odontologia, 3124 

Ajudant de biblioteca, 2922 

Ajudant de cambrer, 5020 

Ajudant de cuiner, 501 O 

Ajudant de documentalista, 2922 

Ajudant de meteorologia, 2612 

Ajudant de museu, 2921 

Ajudant de perruqueria, 5130 

Ajudant de veterinari, 3122 

Ajudant farmaceutic, 3125 

Ajustador de maquines de treballar la fusta, 7912 

Ajustador de maquines eines, 7523 

Ajustador de maquines eines, 7523 

Ajustador electrónic d'aparells de televisió, 7622 

Ajustador electrónic d'aparells medies, 7622 

Ajustador electrónic d'equips 
de telecomunicacions, 7622 

Ajustador electrónic d'ordinadors 
i microprocessadors, 7622 

Ajustador electrónic de manteniment 
de sistemes industrials, 7622 

Ajustador mecanic de preparació 
i fabricació d'eines, 7522 

Ajustador muntador de motors 
d'embarcacions, 7613 

Ajustador operador de mandrinadora 
de metalls, 7523 

Ajustador operador de maquines 
de treballar la fusta, 7912 

Ajustador operador de maquines eines, 7523 

Ajustador operador de torn de metalls, 7523 

Alcalde d'ajuntament diferent 
del de la capital de província, 1 032 
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Alcalde de capital de província, 1031 

Alteres (escala mitjana), 0020 

Alteres de fragata (escala mitjana), 0020 

Alteres de navili (escala mitjana), 0020 

Alteres de navili (escala superior), 001 O 

Almasserer artesanal, 7804 

Almirall, 001 O 

Ambaixador, 1020 

Analista d'aplicacions de nivell mitja, 2631 

Analista de sistemes informatics, 2031 

Analista de sistemes informatics de bancs de da
des,2031 

Anatomista, 2112 

Animador comunitari, 3532 

Antropóleg, 2431 

Aparcador de cotxes, 9220 

Apicultor per compte d'altri, 6129 

Apicultor per compte propi, 6119 

Apoderat de torero, 3519 

Apuntalador de mines, 7421 

Arbitre de competició esportiva, 3545 

Arboricultor de fruiters per compte propi, 6011 

Armador d'estructures de vaixells, 7514 

Armer, 7522 

Arqueóleg, 2431 

Arquitecte d'edificacions, 2040 

Arquitecte d'interiors d'edificis, 2040 

Arquitecte paisatgista, 2040 

Arquitecte tecnic, 2640 

Arquitecte urbanista, 2040 

Arrebossador, 7120 

Arrebossador de morter, 7210 

Artesa d'articles de fusta, 7741 

Artesa del cuir de bosses i cinturons, 7742 

Artesa del vidre buit, 7732 

Artesa teixidor de catite~. 77 42 

Artesa teixidor de teles, 7742 

Artesa textil, 7742 
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Artiller metxer de mines, 7 422 

Artiller metxer de pedreres, 7422 

Artista taller, 2512 

Arxiver, 2521 

Ascensorista, 9320 

Assecador de fusta, 7911 

Assegurador, 3312 

Assessor agrari, 3113 

Assessor de metodes d'ensenyament, 2231 

Assistent de servei domestic, 911 O 

Assistent medie social, 2931 

Astróleg, 5199 

Astrónom, 2011 

Auditor de comptes, 2411 

Auxiliar administratiu amb tasques 
d'atenció al públic no classificat 
en altres apartats, 4400 

Auxiliar administratiu sense tasques 
d'atenció al públic no classificat 
en altres apartats, 4300 

Auxiliar d'ajuda a domicili, 5113 

Auxiliar d'infermeria a domicili, 5113 

Auxiliar d'infermeria d'atenció primaria , 5112 

Auxiliar d'infermeria 

d'establiment hospitalari, 5111 
Auxiliar d'infermeria de consultori dental , 5112 

Auxiliar d'infermeria de consultori medie, 5112 

Auxiliar de cambrer, 9121 

Auxiliar de justícia, 3412 

Auxiliar de laboratori d'analisis clíniques, 3121 

Auxiliar estadístic, 3414 

Avicultor per compte propi, 6112 

b 
Bacterióleg, 2111 

Ballarí d'espectacle, 3543 

Ballarí de ballet, 2514 

Ballarí de cabaret, 3543 

Barreter, 7933 
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Baster, 7942 

Bibliotecari, 2522 

Bidell d'establiments d'ensenyament, 9211 

Biofísic, 2112 

Bióleg, 2111 

Bioquímic, 2112 

Bisbe, 2940 

Bomber, 5230 

Bomber d'aeroport, 5230 

Botanic, 2111 

Boter, 7920 

Brigada, 0030 

Brodador a ma, 7936 

Brunyidor de metalls a ma, 7524 

Bufador de vidre, 7732 

Bugader ama en bugaderia, 9122 

Bus de construcció, 7516 

Bus soldador oxitallador, 7516 

e 
Ca<;ador de balenes per compte d'altri, 6324 

Ca<;ador de toques per compte d'altri, 6324 

Ca<;ador per compte propi, 6314 

Caixer d'autoservei, 4601 

Caixer d'empresa, 4601 

Caixer de comer<;, 4601 

Caixista de composició d'arts grafiques, 7721 

Calderer, 7513 

Calefactor lampista, 7220 

Callista, 3136 

Cambrer de bar, 5020 

Cambrer de pis d'hoteleria, 9121 

Cambrer de restaurant, 5020 

Cambrer de servei de vins <<sommelier», 5030 

Cambrer de vaixell, 5141 

Cangur, 5121 

Cantant d'ópera, 2513 

Cantant de sala de testes, 3543 
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<<Cantaor» flamenc, 3543 

Canvista d'operacions de canvi, 4602 

Cap d'equip d'acabats d'edificis, 7020 

Cap d'equip d'ajustadors 

d'equips eiE~ctrics, 7340 

Cap d'equip d'ajustadors 

d'equips electrónics, 7340 

Cap d'equip d'electricistes 

de la construcció, 7020 

Cap d'equip d'empaperadors, 7030 

Cap d'equip d'instal·lacions 

de producció d'energia, 8060 

Cap d'equip d'operadors 

de maquines d'elaborar begudes, 8270 

Cap d'equip d'operadors de maquines 
d'elaborar productes alimentaris, 8270 

Cap d'equip d'operadors de maquines 
d'elaborar tabac, 8270 

Cap d'equip d'operadors de maquines 
de fabricar articles de pell i culr, 8260 

Cap d'equip d'operadors de maquines 
de fabricar productes de cautxú, 8230 

Cap d'equip d'operadors de maquines 
de fabricar productes de fusta, 8240 

Cap d'equip d'operadors de maquines 
de fabricar productes 
de material de plastic, 8230 

Cap d'equip d'operadors de maquines 
de fabricar productes textils, 8260 

Cap d'equip d'operadors de maquines 
de treballar metalls, 8210 

Cap d'equip d'operadors 
de robots industrials, 8070 

Cap d'equip de fabricació de paper, 8040 

Cap d'equip de mecanics 
de má.quines agrícoles i industrials, 7331 

Cap d'equip de mecanics 
de motors d'avió, 7332 

Cap d'equip de mecanics 
de vehicles de motor, 7320 

Cap d'equip de miners, 7410 

Cap d'equip de muntadors, 8280 
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Cap d'equip de muntadors 

d'estructures meta.l-liques, 731 O 

Cap d'equip de soldadors, 731 O 

Cap d'equip de xapistes i calderers, 7310 

Cap d'estació de ferrocarril, 4023 

Cap d'oficina postal, 4102 

Cap d'unitat de transport 

terrestre de viatgers, 4023 

Cap de cambrers, 5030 

Cap de cuina, 5030 

Cap de die o escar, 3025 

Cap de menjador, 5030 

Capatas de construcció d'edificis, 701 O 

Ca patas de mines pedreres o salines, 7 41 O 

Capella, 2940 

Capita (escala mitjana), 0020 

Capita (escala superior), 001 O 

Capita de corbeta (escala mitjana), 0020 

Capita de corbeta (escala superior), 001 O 

Capita de fragata (escala mitjana), 0020 

Cap ita de fragata (escala superior), 001 O 

Capita de la marina mercant, 3052 

Capita de navili, 001 O 

Caporal primer , 0030 

Carboner de carbó vegetal 

per compte d'altri, 6242 

Carter, 41 02 

Cartógraf, 2058 

Castrador, 3122 

Censor jurat de compte::, 2411 

Cigarrer a ma, 7806 

Cirurgia, 2121 

Cirurgia bucodental, 2122 

Cisteller, 7913 

Classificador de correspondencia 

de correus, 41 02 

Classificador de fusta, 7911 

Classificador de pells i cuirs adobats, 7941 
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Climatóleg, 2012 

Cobrador de deutes, 4605 

Cobrador de lloguers, 4605 

Cobrador de mitjans de transporten ruta, 5142 

Codificador de dades, 4104 

Comandant (escala mitjana), 0020 

Comandant (escala superior), 001 O 

Comandant d'aeronau, 3061 

Comentarista d'actualitats, 2511 

Comercial de banca, 3319 

Comercial de vendes, 3320 

Comissari de policia, 2530 

Comissari principal de la policia, 1020 

Comissionista de duanes, 3512 

Compositor, 2513 

Comprador de mercaderies 

de comerc; a l'engrós, 3316 

Comprador de mercaderies 

de comerc; al detall, 3316 

Comptable en comptabilitat de costos, 2411 

Conductor cobrador d'autobús, 8620 

Conductor d'ambulancia, 861 O 

Conductor d'autobús, 8620 

Conductor de camió, 8630 

Conductor de camió amb remole, 8630 

Conductor de camió 

de mercaderies perilloses, 8630 

Conductor de furgoneta fins a 35 tones, 861 O 

Conductor de taxi, 8610 

. Conductor de tramvia, 8620 

Conductor de tren metropolita, 8511 

Conductor de vehicle de bombers, 5230 

Conductor operador d'anivelladora 

amb ganiveta frontal, 8541 

Conductor operador d'asfaltadora, 8541 

Conductor operador d'excavadora, 8541 

Conductor operador de formigonera 
de camió, 8541 
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Conductor operador de funicular, 8542 

Conductor operador de gabia 

d'extracció de mines, 8542 

Conductor operador de grua camió, 8542 

Conductor operador de maquina 

clavadora de puntals, 8541 

Conductor operador de maquinaria 

agrícola amb motor, 8530 

Conductor operador de maquinari 

forestal amb motor, 8530 

Conductor operador de martell pneumatic, 8541 

Conductor operador de piconadora, 8541 

Conductor operador de 

recol·lectora agrícola, 8530 

Conductor operador de tractor forestal, 8530 

Conductor repartidor de 

ciclomotor llevat de missatgeria, 8640 

Conductor repartidor de pizzes 

i similars amb motocicleta, 8640 

Confeccionador de brotxe 

raspalls i pinzells, 7913 

Confeccionador de mobles 

de canya jonc vímet i boga, 7913 

Confeccionador de sabates de rafia , 7942 

Conreador de llúpol per compte propi, 6011 

Conseller i agent d'economia domestica, 2419 

Conserge d'edificis d'apartaments, 9211 

Conserge d'hotel, 9211 

Conservador de galeria d'art, 2521 

Conservador de museu, .2521 

Conserver de fruites, 7804 

Conserver de llegums i verdures, 7804 

Consignatari, 3511 

Consol, 1020 

Constructor d'instruments de corda, 7712 

Constructor d'instruments de vent, 7712 

Consultor de recursos h~.mans 
de nivell superior, 2412 
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Contraalmirall, 001 O 

Contramestre de coberta de pesca 

per compte d'altri, 6323 

Contramestre de vaixell llevat de pesca, 8550 

Controlador d'automates industrials, 3032 

Controlador d'estacionament 

de serveis de transport, 4023 

Controlador de transit aeri, 3062 

Controlador de vagons llit, 5142 

Controlador laboral, 2950 

Cordoner soguer d'espart, 7913 

Coreograf, 2514 

Coronel, 001 O 

Corrector de proves d'impremta, 4105 

Corredor d'assegurances, 3312 

Corredor de comery, 3311 

Corredor de fabrica, 3320 

Corredor de finques, 3313 

Cosidor de calyat a ma, 7942 · 

Cosidor de peces de pelleteria a ma, 7936 

Criador d'animals domestics 
per compte propi, 6111 

Criador d'animals pera pelleteria 

per compte propi, 6111 

Criador d'aus de cava per compte propi, 6112 

Criador de bestiar cabrum 

per compte propi, 6111 

Criador de bestiar porcí extensiu 

per compte propi, 6111 

Criador de gossos per compte propi, 6111 

Criador de piscifactoria per compte propi, 6311 

Criminoleg de servei social, 2939 

Crític literari, 2511 

Crupier de sala de joc, 4603 

Cuidador acompanyant d'autobús escolar, 5121 

Cuidador d'animals de pares zoologics per 
compte d'altri, 6129 

Cuiner de pastisseria de restauració, 501 O 
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Cuiner de restaurant, 501 O 

Cuiner de servei domestic, 501 O 

Cullerer de forn de segona fusió d'acer, 8122 

Cultivador d'algues per compte d'altri, 6321 

Cultivador d'angules per compte d'altri, 6321 

Cultivador de musclos per compte d'altri, 6322 

Curandero, 3129 

d 
Damasquinador, 7713 

Daurador de talls d'enquadernacions, 7725 

Decorador d'aparadors, 3541 

Decorador d' interiors, 3541 

Dega d'universitat, 1129 

Delegat territorial 
d'administracions públiques, 1020 

Delineant d'arquitectura, 301 O 

Delineant d'enginyeria civil, 3010 

Delineant industrial, 301 O 

Demógraf, 2022 

Demolidor d'edificis, 7140 

Demostrador de practiques agraries, 3113 

Dentista pedodontóleg, 2122 

Dependent d'alimentació i begudes, 5330 

Dependent de carnisseria 
sense elaboració propia 
de productes carnis, 5330 

Dependent de comen;: a l'engrós, 5330 

Dependent de comen;: al detall, 5330 

Dependent de parada de mercat, 5330 

Dependent de parades de venda i encants, 5330 

Dependent de peixateria, 5330 

Dependent de quiosc llevat de loteries, 5330 

Despullaire, 7801 

Desratitzador, 7250 

Destil·lador de fusta, 6242 

Detectiu privat, 3523 

Dibuixant caricaturista, 2512 
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Diputat, 1012 

Diputat de «cabildo•• insular, 1031 

Diputat de consell insular, 1031 

Diputat de diputació foral del País Base, 1031 

Diputat de diputació provincial, 1031 

Director d'escena, 2515 

Director d'orquestra de ball, 3543 

Director d'orquestra simfónica, 2513 

Director de cors i orfeons, 2513 

Director de departament d'administració, 1131 

Director de departament d'informatica, 1136 

Director de departament 
d'instal·lacions i manteniment, 1139 

Director de departament d'operacions 
d'altres empreses no classificades 
en altres apartats, 1129 

Director de departament 
d'operacions d'empreses d'hoteleria, 1125 

Director de departament 
d'operacions d'empreses de comen;:, 1124 

Director de departament 
d'operacions d'empreses de restauració, 1125 

Director de departament 
d'operacions d'empreses 
de serveis a altres empreses, 1127 

Director de departament 
d'operacions d'empreses 
de serveis personals neteja i similars, 1128 

Director de departament 
d'operacions d'empreses 
de transport emmagatzematge 
i comunicacions, 1126 

Director de departament 
d'operacions d'empreses intermediaries, 1127 

Director de departament 
de comercialització, 1133 

Director de departament de compres, 1135 

Director de departament 
de control de qualitat, 1139 

Director de departament de distribució, 1135 

Director de departament 
de finances i comptabilitat, 1131 
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Director de departament 
de personal i recursos humans, 1132 

Director de departament 
de producció d'empreses agraries, 1121 

Director de departament 
de producció d'empreses 
de construcció i obres públiques, 1123 

Director de departament 
de producció d'empreses industrials, 1122 

Director de departament 
de producció d'empreses pesqueres, 1121 

Director de departament 
de producció d'indústries químiques, 1122 

Director de departament de publicitat, 1134 

Director de departament 
de recerca i desenvolupament, 1137 

Director de departament 
de relacions laborals, 1132 

Director de departament 
de relacions públiques, 1134 

Director de departament 
de selecció de personal, 1132 

Director de departament 
de serveis medies, 1138 

Director de departament de vendes, 1133 

Director de sucursal bancaria, 1127 

Director general 
d'administracions públiques, 1020 

Director general d'empreses privades, 111 O 

Director general d'empreses públiques, 111 O 

Director provincial de correus, 1126 

Dirigent d'organitzacions empresarials, 1042 

Dirigent d'organitzacions humanitaries, 1043 

Dirigent de fundacions, 1 043 

Dirigent de partit polític, 1041 

Dirigent de sindicats de treballadors, 1042 

<<Disc-jockey» de discoteca, 5199 

<<Disc-jockey» locutor de radio, 3542 

Dissenyador artístic 
de productes industrials, 3541 

Dissenyador d'arquitectura, 301 O 

Dissenyador de joieria i bijuteria, 3541 
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Dissenyador de moda, 3541 

Dissenyador tecnic industrial, 301 O 

Documentalista, 2522 

Domador de circ, 3544 

Domiciliari de pompes fúnebres, 5192 

Dona o rnosso de neteja d'oficines, 9121 

Dona o mosso de neteja de llars, 911 O 

e 
Ebenista, 7920 

Ecologista botanic, 2111 

Econom d'hoteleria, 5150 

Econometrista, 2420 

Economista, 2420 

Edafoleg, 2113 

Educador social, 3531 

Elaborador d'oli artesanal, 7804 

Elaborador de conserves 
de fruites verdures i hortalisses, 7804 

Electricista d'escenari plató, 7230 

Electricista d'obra, 7230 

Embalador a ma, 9700 

Embalsamador, 5192 

Emblanquinador, 721 O 

Embotellador a ma, 9700 

Emmotllador en sois i fosses, 7511 

Emmotllador sobre banc 
de fosa de metalls, 7511 

Empalmador de cables 
de ponts i instal·lacions penjants, 7515 

· Empaperador, 7240 

Empaquetador a ma, 9700 

Empeltador, 6021 

Empleat actuaria!, 4012 

Empleat administratiu d'obra, 4011 

Empleat d'administració de loteries, 4603 

Empleat d'agencia de viatges, 4521 

Empleat d'arxiu, 4101 
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Empleat d'emmagatzematge, 4021 

Empleat d'estadística, 4012 

Empleat d'expedició de bitllets, 4521 

Empleat d'informació, 4510 

Empleat d'oficina d'impostos, 4012 

Empleat d'operacions de transport aeri, 4023 

Empleat d'operacions 
financeres d'hipoteques, 4012 

Empleat d'operacions financeres i borsa, 4012 

Empleat de banca llevat caixa i finestreta, 4012 

Empleat de biblioteca, 4101 

Empleat de cacul de materials, 4022 

Empleat de casa d'empenyorament, 4604 

Empleat de casa de préstec, 4604 

Empleat de comptabilitat, 4011 

Empleat de consigna de vaixell, 4023 

Empleat de control de pes en bascula, 4021 

Empleat de despatx de travesses, 4603 

Empleat de distribució 
de correspondencia, 41 02 

Empleat de finestreta de banc, 4602 

Empleat de finestreta de correus, 4602 

Empleat de notaria, 4012 

Empleat de pagament de nomines i salaris, 4011 

Empleat de planificació de producció, 4022 

Empleat de sala recreativa, 5199 

Empleat de saló de maquines 
escurabutxaques, 4603 

Empleat de serveis financers, 4012 

Empleat de tenidoria de llibres, 4011 

Empleat de transport aeri, 4023 

Empleat de transport ferroviari, 4023 

Empleat de viatges en línies aeries, 4521 

Empleat domestic, 911 O 

Empleat domestic mainader, 5121 

Encarregat ca patas de mineria, 7 41 O 

Encarregat d'instal·lacions 
de processament de metalls, 8020 

Encarregat d'1nstal·lacions 
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de tractament químic, 8050 

Encarregat d'instal·lacions mineres, 8010 

Encarregat d'obra pública i enginyeria civil, 701 O 

Encarregat d'operadors 
de maquinaria de moviment 
de terres i materials, 8520 

Encarregat d'operadors 
de maquines de fabricar 
productes químics, 8220 

Encarregat de cambra 
de la marina mercant, 5191 

Encarregat de cambrers, 5030 

Encarregat de guarda-roba 
en locals públics, 9220 

Encarregat de planta de comen;, 5320 

Encarregat de secció de comen;, 5320 

Encarregat de taller d'acabats d'edificis, 7020 

Encarregat de taller d'enquadernació, 8250 

Encarregat de taller 
d'impressió d'arts gratiques, 8250 

Encarregat de taller 
d'instal·lacions de tractament de la fusta, 8040 

Encarregat de taller de ceramica i similars, 8030 

Encarregat de taller de fabricació 
de productes de paper, 8250 

Encarregat de taller de maquines agrícoles, 7331 

Encarregat de taller de muntatge 
d'estructures metal-liques, 731 O 

Encarregat de taller de pintura 
llevat de pintors artístics, 7030 

Encarregat de taller de soldadura, 731 O 

Encarregat de taller de vehicles de motor, 7320 

Encarregat de taller electric i electronic, 7340 

Encarregat forestal per compte d'altri, 6241 

Encofrador de ciment o formigó, 7120 

Engalzador de productes de cautxú, 8414 

Engalzador de productes de plastic, 8414 

Engalzador de productes metal-lics, 8414 

Engalzador de productes 
metal·lics cautxú i plastic, 8414 

Enginyer d'estudi de temps i moviments, 2059 
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Enginyer d'organització industrial, 2059 

Enginyer de mines, 2056 

Enginyer de mines de carbó, 2056 

Enginyer de mines de metalls, 2056 

Enginyer de mines de petroli i gas natural, 2056 

Enginyer de muntanyes (indústria forestal), 2113 

Enginyer de producció, 2059 

Enginyer de sistemes informatics, 2031 

Enginyer en agronomia fitotecnica, 2113 

Enginyer en agronomia zootecnica, 2113 

Enginyer en construcció d'aeroports, 2051 

Enginyer en construcció d'edificis, 2051 

Enginyer en construcció 
de carreteres i autopistes, 2051 

Enginyer en construcció de ponts, 2051 

Enginyer en electricitat 
per a equips electromecanics, 2052 

Enginyer en electricitat per a il.luminació, 2052 

Enginyer en electricitat 

pera producció d'energia, 2052 

Enginyer en electrónica, 2053 

Enginyer en logística, 2059 

Enginyer en minerometal·lúrgia, 2057 

Enginyer en siderúrgia, 2057 

Enginyer en telecomunicacions, 2053 

Enginyer geógraf, 2058 

Enginyer mecanic, 2054 

Enginyer mecanic de motors marins, 2054 

Enginyer mecanic en energia nuclear, 2054 

Enginyer planificador del transit, 2040 

Enginyer químic, 2055 

Enginyer químic en petroli i gas natural, 2055 

Enginyer químic pera fabricació, 2055 

Enginyer tecnic agrícola 
en hortofructicultura, 2712 

Enginyer tecnic agrícola 
en indústries agrícoles, 2712 

Enginyer tecnic de metal·lúrgia, 2656 

Enginyer tecnic de mines, 2656 
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Enginyer tecnic en construccions civils, 2651 

Enginyer tecnic en eficiencia comercial, 2659 

Enginyer tecnic en electricitat, 2652 

Enginyer tecnic en electrónica, 2653 

Enginyer tecnic en estudi 
de temps i moviments, 2659 

Enginyer tecnic en producció, 2659 

Enginyer tecnic en telecomunicacions, 2653 

Enginyer tecnic forestal 
en explotacions forestals, 2712 

Enginyer tecnic mecanic, 2654 

Enginyer tecnic mecanic d'aeronautica, 2654 

Enginyer tecnic químic, 2655 

Enginyer tecnic topógraf, 2657 

Enguixador, 721 O 

En Ilustrador, 931 O 

Enquadernador a ma, 7725 

Enrajolador, 7292 

Enrajolador de parets, 7292 

Enregistrador de dades informatiques, 4220 

Ensostrador col·locador de teules, 7291 

Ensostrador d'asfalt, 7291 

Ensostrador de pissarra, 7291 

Entrenador esportiu, 3545 

Entrevistador enquestador, 4103 

Envernissador 
de productes manufacturats, 7240 

Escombrador d'aeroport, 9352 

Escombrador d'estació de tren, 9352 

Escombrador de carrers, 9352 

Escombriaire, 9351 

Escriptor, 2511 

Escultor, 2512 

Escura-xemeneies, 7250 

Esfullador de tabac, 7806 

Esmaltador de ceramica i porcellana, 7734 

Esmolet d'eines, 7524 

Esmolet de ganiveteria, 7524 

Esportista professional, 3545 
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Esquilador per compte d'altri, 6121 

Esquivador, 6324 

Estabulador de crustacis, 6321 

Estadístic, 2022 

Estampador de teles o papers pintats, 7726 

Estampador de textils, 7726 

Estampador en premsa , 7521 

Estanyador de vidre, 7734 

Estereotipista d'impremta, 7722 

Esteticista, 5130 

Estibador, 9800 

Estirador de fibres textils, 7931 

Etnóleg, 2431 

f 
Fabricant d'eines, 7522 

Factor de ferrocarril, 4023 

Farmaceutic, 2140 

Farmacóleg, 2112 

Ferrallista armador de formigó, 7120 

Ferrer, 7521 

Ferrer forjador, 7521 

Filóleg, 2433 

Filósof, 2432 

Fiscal, 2312 

Físic, 2011 

Fisióleg, 2112 

Fisioterapeuta, 3133 

Flequer de fabricació, 7802 

Floricultor per compte d'altri, 6022 

Floricultor per compte propi, 6012 

Fogoner de caldera de vapor, 8162 

Forjador de martell piló, 7521 

Forjador manual, 7521 

Formatger artesanal, 7803 

Fotógraf, 3041 

Fotogravador, 7723 
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Fumador de peix, 7801 

Fumigador agrari, 6021 

Funcionari de presons, 5240 

Funcionari del cos de gestió 
de l'administració civil de I'Estat, 2950 

Funcionari del cos especial 
d'institucions penitenciaries, 2950 

Funcionari del grup A o similars 
de I'Administració autonómica 
no classificats en altres apartats, 2530 

Funcionari del grup A o similars 
de I'Administració local no classificats 
en altres apartats, 2530 

Funcionari del grup 8 o similars 
de I'Administració autonómica 
no classificats en altres apartats, 2950 

Funcionari del grup 8 o similars 
de I'Administració local 
no classificats en altres apartats, 2950 

Fuster de taller de fusteria (construcció), 7130 

Fuster de taller de tancaments 
metal·lics (construcció), 7130 

Fuster de tancaments metal·lics, 7130 

g 
Galvanotipista, 7722 

Gelater artesanal, 7803 

General de brigada, 001 O 

General de divisió, 001 O 

Geofísic, 2014 

Geógraf, 2431 

Geóleg, 2014 

Gerent d'alberg de joventut amb 
menys de deu assalariats, 1313 

Gerent d'alberg de joventut 
sense assalariats, 1619 

Gerent d'empreses d'activitats 
culturals amb menys de deu assalariats, 1409 

Gerent d'empreses d'activitats culturals sense 
assalariats, 1709 

Gerent d'empreses d'activitats 
educatives amb menys de deu assalariats, 1409 
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Gerent d'empreses d'activitats 
educatives sense assalariats, 1709 

Gerent d'empreses d'activitats 
recreatives amb menys de deu assalariats, 1409 

Gerent d'empreses d'activitats 
recreatives sense assalariats, 1709 

Gerent d'empreses d'activitats 
sanitaries amb menys de deu assalariats, 1409 

Gerent d'empreses d'activitats 
sanitaries sense assalariats, 1709 

Gerent d'empreses d'atencions 
personals amb menys de deu assalariats, 1406 

Gerent d'empreses d'atencions 
personals sense assalariats, 1706 

Gerent d'empreses d'emmagatzematge 
amb menys de deu assalariats, 1404 

Gerent d'empreses d'emmagatzematge 
sense assalariats, 1704 

Gerent d'empreses de comen;: a l'engros 
amb menys de deu assalariats, 121 O 

Gerent d'empreses de comen;: a l'engros 
sense assalariats, 151 O 

Gerent d'empreses de comen;: al detall 
amb menys de deu assalariats, 1220 

Gerent d'empreses de comen;: al detall 
sense assalariats, 1520 

Gerent d'empreses de comunicacions 
amb menys de deu assalariats, 1404 

Gerent d'empreses de comunicacions 
sense assalariats, 1704 

Gerent d'empreses de construcció i 
obres públiques amb menys 
de deu assalariats, 1403 

Gerent d'empreses de construcció 
i obres públiques sense assalariats, 1703 

Gerent d'empreses de neteja 
amb menys de deu assalariats, 1406 

Gerent d'empreses de neteja 
sense assalariats, 1706 

Gerent d'empreses de serveis 
a altres empreses amb menys 
de deu assalariats, 1405 

Gerent d'empreses de serveis 
a altres empreses sense assalariats, 1705 
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Gerent d'empreses de transport 
amb menys de deu assalariats, 1404 

Gerent d'empreses de transport 
sense assalariats, 1704 

Gerent d'empreses industrials 
amb menys de deu assalariats, 1402 

Gerent d'explotacions agraries 
amb menys de deu assalariats, 1401 

Gerent d'explotacions agraries 
sense assalariats, 1701 

Gerent d'explotacions de cac;:a 
amb menys de deu assalariats, 1401 

Gerent d'explotacions de cac;:a 
sense assalariats, 1701 

Gerent d'explotacions de pesca 
i piscicultura amb menys 
de deu assalariats, 1401 

Gerent d'explotacions de pesca 
i piscicultura sense assalariats, 1701 

Gerent d'explotacions de silvicultura 
amb menys de deu assalariats, 1401 

Gerent d'explotacions de silvicultura 
sense assalariats, 1701 

Gerent d'hotel amb menys 
de deu assalariats, 1311 

Gerent d'hotel sense assalariats, 1611 

Gerent d'indústries manufactureres 
sense assalariats, 1702 

Gerent de bar amb menys 
de deu assalariats, 1320 

Gerent de bar sense assalariats, 1620 

Gerent de motel amb menys 
de deu assalariats, 1319 

Gerent de motel sense assalariats, 1619 

Gerent de pensió amb menys 
de deu assalariats, 1312 

Gerent de pensió sense assalariats, 1612 

Gerent de restaurant amb menys 
de deu assalariats, 1320 

Gerent de restaurant sense assalariats, 1620 

Gerent de taller de reparació de vehicles, 1220 

Gestor administratiu titulat, 2399 

Gestor de duanes, 3512 

299 



Governant d' hoteleria, 5150 

Graduat social professional del dret, 2912 

Gravador al buit d'impremta, 7723 

Gravador artístic, 2512 

Gravador d'enquadernacions, 7725 

Gravador d'inscripcions 
de pedra o marbre a m a, 7 423 

Gravador de pedra litogratica d'impremta, 7723 

Gravador de tatuatges, 3541 

Gravador de vidre, 7733 

Grum, 9320 

Guarda de vedat de ca9a, 5299 

Guarda de vedat de pesca, 5299 

Guarda forestal llevat 
de prevenció d'incendis, 5299 

Guardaagulles de ferrocarril, 8512 

Guardabarreras de ferrocarril, 8512 

Guardaespatlles, 5250 

Guardafrens de ferrocarril, 8512 

Guardia, 9220 

Guardia civil, 5210 

Guardia d'estacionament, 9220 

Guardia de museu, 9220 

Guardia jurat, 5250 

Guia i hostessa de congressos 
i exposicions, 5143 

Guia i hostessa de terra, 5143 

Guia i hostessa de tren, 5143 

Guia interpret de turisme, 5143 

Guia interpret del patrimoni nacional, 5143 

Guia local de turisme, 5143 

h 
Habilitat de classes passives, 2912 

Higienista, 3123 

Higienista dental, 3124 

Hipnotitzador, 3544 

Historiador, 2432 
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Home granota de salvament, 7516 

Hostessa i auxiliar de vol, 5141 

• 
1 

ll·lustrador de publicacions tecniques, 301 O 

lmpregnador de fusta, 7911 

lmpressor de proves, 7721 

lmpressor de serigrafia, 7726 

lmpressor de textils, 7726 

Incinerador, 5192 

lnfermer de clínica, 2720 

lnfermer en cap d'hospital, 2720 

Inspector d'enquestadors 
de censos i enquestes, 3414 

Inspector d'ensenyament, 2232 

Inspector de finances de I'Estat, 2530 

Inspector de moviment ferroviar 
i (titulat mitja), 2950 

Inspector de policia, 2950 

Inspector de reclamacions i tares, 4023 

Inspector de treball i Seguretat Social, 2530 

lnstal·lador d'a"lllament termic, 7293 

lnstal·lador d'equips de perforació 

de pous de petroli i gas, 7515 

lnstal·lador de conduccions de ventilació 
i aire condiciona!, 7220 

lnstal·lador de línies de tracció eléctrica, 7624 

lnstal·lador de línies eléctriques 
d'alta tensió, 7624 

lnstal·lador de línies eléctriques 
de telecomunicació, 7624 

lnstal·lador de línies eléctriques 
subterranies, 7624 

lnstal·lador de material a·lllant en calderes 
i canonades, 7293 

lnstal·lador de material a·lllant en sistemes 
de refrigeració i climatització, 7293 

lnstal·lador de material d'insonorització, 7293 

lnstal·lador empalmador d'aparells 
d'elevació, 7515 
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lnstal-lador muntador d'ascensors, 7515 

lnstal-lador reparador d'instal-lacions 
telefoniques, 7623 

lnstal·lador reparador d'instal·lacions 
telegratiques, 7623 

Instructor de conducció d'avions, 3220 

Instructor de conducció de vaixells, 3220 

Instrumentista, 2513 

lntermediari en la contractació 
de ma d'obra, 3513 

lnterpret, 2433 

Interventor de banca, 3413 

Interventor de comptes, 2411 

Interventor en ruta, 5142 

Investigador en ciencies polítiques, 2432 

• 
J 
Jardiner per compte d'altri, 6022 

Joier, 7713 

Joier de bijuteria, 7713 

Jornaler, 941 O 

Jutge, 2320 

Jutge d'instrucció, 2320 

Jutge de pau, 3412 

1 
Lampista, 7220 

Lexicograf, 2433 

Linotipista, 7721 

Litograf d'impremta, 7723 

Llegidor de comptadors d'aigua, 9340 

Llegidor de comptadors d'electricitat, 9340 

Llenyataire, 6241 

Lletrat i assessor jurídic 
de les administracions públiques, 2399 

Lletrat i assessor jurídic del sector privat, 2399 

Llevadora, 2720 

Locutor de radio, 3542 
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Locutor de televisió, 3542 

Logopeda,3135 

m 
Magistrat d'audiencia provincial, 2320 

Magistrat de tribunal de justíficia, 2320 

Majoral per compte d'altri, 6121 

Majordom d'hoteleria, 5150 

Majordom de servei domestic, 5150 

Majordom de vaixell, 5141 

Manicur, 5130 

Manipulador de carrega, 9800 

Mantegaire artesanal, 7803 

Manya, 7522 

Maquinista de locomotora de maniobres, 8511 

Maquinista de tren de locomotora electrica, 8511 

Maquinista de tren de mines i pedreres 

a !'exterior, 8511 

Maquinista de tren de sondatge per rotació 

de pous de petroli i gas, 8113 

Marbrista, 7292 

Marcador figurador de cal<;at, 7942 

Mariner, 8550 

Mariner xarxaire per compte d'altri, 6323 

Mariscador per compte propi, 6312 

Mariscador pescador per compte d'altri, 6322 

Marmitó, 9121 

Massatgista fisioterapeuta, 3133 

Massatgista terapeuta, 3134 

Matador, 7801 

Matalasser, 7937 

Matematic, 2021 

Matematic de matematica aplicada, 2021 

Matricer, 7522 

Matricer ama, 7511 

Matricer a maquina, 8311 

Mecanic d'automobils turismes i furgonetes, 7611 
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Mecanic d'ordinadors, 7622 

Mecanic de bicicletes, 7613 

Mecanic de camions i autobusos, 7611 

Mecanic de manteniment de motors d'avió, 7612 

Mecanic de maquinaria agrícola, 7613 

Mecanic de maquinaria d'impremta, 7613 

Mecanic de maquinaria de construcció, 7613 

Mecanic de maquinaria industrial, 7613 

Mecanic de maquines de treballar la fusta, 7613 

Mecanic de motocicletes i ciclomotors, 7611 

Mecanic de reparació de motors d'avió, 7612 

Mecanic de sistemes hidraulics d'avions , 7612 

Mecanic electricista, 7621 

Mecanic electricista d'aparells 

electrodomestics, 7621 

Mecanic electricista d'automóbils, 7621 

Mecanic electricista d'equips electrics 

en mines, 7621 

Mecanic electricista de manteniment industrial, 7621 

Mecanic electricista de motors dinamos 
i transformadors, 7621 

Mecanic electricista de taulers de control, 7621 

Mecanic muntador d'equips d'aire 
condicionat i calefacció, 7613 

Mecanic naval, 7613 

Mecanic reparador d'aparells de precisió, 7711 

Mecanic reparador d'aparells ortopedics, 7711 

Mecanic reparador de maquines fotografiques, 7711 

Mecanic reparador de prótesis dentals, 7711 

Mecanic reparador de receptors 

de radio i televisió, 7622 

Mecanógraf, 421 O 

Membre de l'assemblea legislativa 
de les comunitats autónomes, 1012 

Membre de l'escala executiva 
de la guardia civil, 2950 

Membre de l'escala superior 
de la guardia civil, 2530 

Membre del Consell General 
del Poder Judicial, 1013 
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Membre deis órgans de govern 
de les comunitats autónomes, 1011 

Mesclador de tabac, 7806 

Mestre d'ensenyament especial d'invidents, 2820 

Mestre d'ensenyament especial 

de discapacitats psíquics, 2820 

Mestre d'ensenyament infantil, 2812 

Mestre d'ensenyament primari, 2811 

Mestre de classes particulars 
d'ensenyament primari i equivalents, 2811 

Mestre de taller d'arts plastiques i disseny, 2831 

Mestre de taller llevat d'arts plastiques 
i disseny, 2839 

Meteoróleg, 2012 

Metge, 2121 

Metge d'endocrinologia i nutrició, 2121 

Metge homeópata, 2121 

Metge naturista, 2121 

Metge odontóleg, 2122 

Metge oftalmóleg, 2121 

Metge psiquiatre, 2121 

Microbióleg, 2111 

Militar d'ocupació (escala mitjana), 0020 

Militar d'ocupació (escala superior), 001 o 
Miner, 7421 

Ministre del govern, 1011 

Minyona, 911 O 

Missatger de correspondencia 
amb motocicleta, 41 02 

Missioner seglar, 3550 

Model de belles arts, 5310 

Model de moda, 5310 

Model de publicitat, 5310 

Modelista de la ceramica, 7731 

Modista, 7933 

Monotipista de fonedora, 7721 

Mosso d'equipatges, 9330 

Mosso de carregar i descarregar 
en magatzem, 9800 
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Mosso de carregar i descarregar 
mercaderies al mercat , 9800 

Mosso de coberta, 8550 

Mosso de conreu, 9410 

Mosso de conreu i cria de bestiar, 9430 

Mosso de mudances, 9800 

Mosso de quadra, 9420 

Mosso de recollida d'escombraries, 9351 

Mosso o dona de neteja d'oficines, 9121 

Mosso o dona de neteja de llars, 911 O 

Muntador d'antenes receptores 
de televisió i de satel·lits, 7622 

Muntador d'aparells electronics, 8413 

Muntador d'aparells i quadres electrics, 8412 

Muntador d'articles de cuir llevat 
del calgat i el vestit, 8416 

Muntador d'elements prefabricats 
de la construcció, 7140 

Muntador d'envasos i embalatges de fusta, 8415 

Muntador d'equips electronics, 8413 

Muntador d'estructures metal·liques 
de grans estructures, 7514 

Muntador de bastides, 7140 

Muntador de productes de fusta, 8415 

Muntador de sastres de metall i uralita, 7291 

Muntador de tendals, 7140 

Muntador engalzador de productes 

amb elements de diferents materials, 8417 

Muntador instal·lador de canonades, 7220 

Muntador instal·lador de plaques 
d'energia solar, 7299 

Músic de sala de testes, 3543 

n 
Naturopata, 3129 

Netejador ambulant de vidres d'automobils, 9310 

Netejador d'autobusos, 9121 

Netejador d'oficines, 9121 

Netejador de cotxes ama, 9212 

Netejador de faganes amb raig de vapor, 7250 

Netejador de faganes amb sorra, 7250 

Netejador de finestres, 9212 

Notari, 2391 

«Novillero>>, 3546 

Muntador de bobinadora de motors, 8412 O 
Muntador de maquinaria eléctrica, 8412 

M untador de maquinaria mecanica agrícola, 8411 

Muntador de maquinaria mecanica 
de treballar la fusta, 8411 

Muntador de maquinaria mecanica 
de treballar metalls, 8411 

Muntador de maquinaria mecanica 
de vehicles, 8411 

Muntador de maquinaria mecanica 
pera obres públiques, 8411 

Muntador de mobles de fusta i similars, 8415 

Muntador de motors d'avió, 8411 

Muntador de motors de combustió interna, 8411 

Muntador de plataformes elevadores, 7515 

Muntador de portes automatiques, 7130 

Muntador de productes el:: cartó i paper, 8416 
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Odontoleg, 2122 

Oficial de justícia, 3412 

Oficial de navegació, 3052 

Oficial de notaria, 3412 

Oficial de presons, 5240 

Oficial maquinista de vaixell, 3051 

Operador controlador de cadenes 
automatitzades de muntatge 

no classificats en altres apartats, 8170 

Operador d'enregistrament de so, 3041 

Operador d'entrada de dades a l'ordinador, 4220 

Operador d'entrada de dades 
al correu electronic, 4220 

Operador d'equip d'electrocardiografia, 3043 

Operador d'equip de radiologia, 3043 
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Operador d'equip de sonorització de cinema, 3041 

Operador d'equip medie d'escanner, 3043 

Operador d'instaJ.Iacions 
d'adobs artificials, 8159 

Operador d'instal·lacions 

d'incineració de residus llevat 
deis radioactius, 8163 

Operador d'instal·lacions de calefacció, 8163 

Operador d'instaJ.Iacions 
de central d'energia solar, 8161 

Operador d'instaJ.Iacions 
de central de producció 
d'energia eléctrica, 8161 

Operador d'instal·lacions 
de central eólica, 8161 

Operador d'instal·lacions 
de central hidroeléctrica, 8161 

Operador d'instal·lacions de central nuclear, 8161 

Operador d'instal·lacions de fabricació 
de pasta de paper, 8142 

Operador d'instal-lacions de producció de coc, 8159 

Operador d'instal·lacions de producció 
de fibres sintetiques, 8159 

Operador d'instal·lacions de refrigeració, 8163 

Operador d'instal·lacions de separació 
de la parafina en la refinació de petroli, 8155 

Operador d'instaJ.Iacions de serradora, 8141 

Operador d'instal-lacions d& tractament d'aigua, 8163 

Operador d'instal·lacions de tractament 
de petroli brut, 8153 

Operador d'instaJ.Iacions 
de tractament químic 
de residus radioactius, 8159 

Operador d'instal-lacions de treball de la fusta, 8141 

Operador de cabina de comandament 
en instal·lacions pera la preparació 
de minerals, 8112 

Operador de caldera de vaixell, 8162 

Operador de carretó ele.'ador de vehicles, 8543 

Operador de central telefónica, 4523 

Operador de convertidor de metalls no ferrics, 8121 

Operador de destil·leria de refinació 
de petroli i gas natural, 8155 
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Operador de filtre premsa 
de tractaments químics, 8153 

Operador de forn d'afinament 
electric d'arc (acer), 8121 

Operador de forn d'afinament 
Martin-Siemens (acer), 8121 

Operador de forn d'assecatge de la fusta, 8141 

Operador de forn de calcinació 
de tractaments químics, 8152 

Operador de forn de ceramica 
porcellana i pisa, 8131 

Operador de forn de cubilot 
de segona fusió pera metalls, 8122 

Operador de forn de fosa de vidre, 8131 

Operador de forn de maons i teules, 8131 

Operador de forn de recuita de metalls, 8123 

Operador de forn de torrefacció 
de tractaments químics, 8152 

Operador de forn de tractament 
termic de metalls, 8123 

Operador de forn de tremp de metalls, 8123 

Operador de grua fixa, 8542 

Operador de grua mobil, 8542 

Operador de grua portie, 8542 

Operador de grua torre, 8542 

Operador de maquina adobadora 
de pells i cuirs, 8365 

Operador de maquina assecadora 
de tractaments químics, 8152 

Operador de maquina 
blanquejadora de pasta de paper, 8142 

Operador de maquina bobinadora de fils, 8361 

Operador de maquina 
brunyidora dauradora de metal·lúrgia, 8323 

Operador de maquina bufadora de vidre, 8131 

Operador de maquina cabdelladora de fils, 8361 

Operador de maquina calandradora 
setinadora de paper, 8143 

Operador de maquina condicionadora de fibres, 8361 

Operador de maquina cosidora 
de cuir i pell, 8363 
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Operador de maquina d'acabar 
productes textils, 8364 

Operador de maquina d'assecar 
garbellar i classificar sucre, 8376 

Operador de maquina d'elaborar 
begudes sense alcohol, 8378 

Operador de maquina d'elaborar cervesa, 8378 

Operador de maquina d'elaborar cigarretes, 8379 

Operador de maquina d'elaborar cigars, 8379 

Operador de maquina d'elaborar llet en pols, 8372 

Operador de maquina d'elaborar 
productes de xocolata, 837 4 

Operador de maquina d'elaborar torró, 8374 

Operador de maquina d'elaborar xocolata, 8374 

Operador de maquina d'embalar 
productes no peribles, 8490 

Operador de maquina d'enfardellar, 8490 

Operador de maquina d'enllaunar carn , 8371 

Operador de maquina d'enllaunar fruita seca, 8375 

Operador de maquina d'enllaunar 
i envasar fruites, 8375 

Operador de maquina d'enllaunar peix, 8371 

Operador de maquina d'enllaunar 
verdures i llegums, 8375 

Operador de maquina d'enquadernar, 8352 

Operador de maquina d'envasar cate te i cacau, 8377 

Operador de maquina d'esterilitzar llet, 8372 

Operador de maquina d'etiquetar, 8490 

Operador de maquina 
d'imprimir papers pintats, 8351 

Operador de maquina d'injecció 
de materies plastiques, 8332 

Operador de maquina d'instaHació de flotació , 8112 

Operador de maquina de barreteria, 8369 

Operador de maquina de brodar, 8363 

Operador de maquina de brodar, 8363 

Operador de maquina de bugaderia, 8364 

Operador de maquina 
de cambres d'humectació de tabac, 8379 

Operador de maquina 
de compressió de materies plastiques, 8332 
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Operador de maquina de confiteria, 837 4 

Operador de maquina 
de congelar peix i marisc, 8371 

Operador de maquina de cosir, 8363 

Operador de maquina de cosir, 8363 

Operador de maquina de depurar sucre, 8376 

Operador de maquina de dividir cuirs, 8365 

Operador de maquina de fabricació 
de mq.ons i teules, 8139 

Operador de maquina de fabricació 
de paper i cartó, 8143 

Operador de maquina de fabricar 
articles de cartó, 8353 

Operador de maquina de fabricar 
articles de paper, 8353 

Operador de maquina de fabricar 
articles de suro, 8340 

Operador de maquina de fabricar 
bases de pizzes, 837 4 

Operador de maquina de fabricar calc;:at, 8366 

Operador de maquina de fabricar cosmetics, 8321. 

Operador de maquina de fabricar detergents, 8321 

Operador de maquina 
de fabricar espelmes d'estearina, 8329 

Operador de maquina 
de fabricar explosius, 8322 

Operador de maquina de fabricar linóleum, 8329 

Operador de maquina de fabricar llumins, 8322 

Operador de maquina 
de fabricar malles i xarxes, 8362 

Operador de maquina 
de fabricar mobles, 8340 

Operador de maquina 
de fabricar municions, 8322 

Operador de maquina 
de fabricar passamaneria, 8369 

Operador de maquina 
de fabricar patrons textils, 8369 

Operador de maquina 
de fabricar pedra artificial, 8312 

Operador de maquina 
de fabricar pel·lícules fotografiques, 8324 
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Operador de maquina 
de fabricar pintures, 8329 

Operador de maquina 
de fabricar pneumatics, 8331 

Operador de maquina de fabricar 
productes de materies plastiques, 8332 

Operador de maquina de fabricar 
productes farmaceutics, 8321 

Operador de maquina de fabricar 
sobres i bosses de paper, 8353 

Operador de maquina de galvanoplastia, 8323 

Operador de maquina de gravar en relleu, 8351 

Operador de maquina de mesclar cate, 8377 

Operador de maquina de mesclar te, 8377 

Operador de maquina de moldre arras, 8373 

Operador de maquina de moldre cereals, 8373 

Operador de maquina de moldre especies, 8373 

Operador de maquina 
de moldre substancies químiques, 8151 

Operador de maquina dé muntar calc;;at, 8366 

Operador de maquina 
de netejar cereals (raig d'aire), 8373 

Operador de maquina de netejar teixits en sec, 8364 

Operador de maquina de pastar 
en fleca i pastisseria industrial, 8374 

Operador de maquina de pasteuritzar llet, 8372 

Operador de maquina de picar tulles de tabac, 8379 

Operador de maquina de pintar la fusta, 8340 

Operador de maquina de planxar de bugaderia, 8364 

Operador de maquina de plegar caixes de cartó, 8353 

Operador de maquina de premsar 
fruites i verdures, 8375 

Operador de maquina ·de preparació 
d'esmalts vernissos i vidriats, 8139 

Operador de maquina de preparar carn, 8371 

Operador de maquina de preparar peix, 8371 

Operador de maquina 
de productes prefabricats de formigó, 8312 

Operador de maquina de produir gas halogen, 8329 

Operador de maquina de produir sucs vegetals, 8375 
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Operador de maquina de reacció 
i conversió de processos químics, 8154 

Operador de maquina de recautxutar 
pneumatics, 8331 

Operador de maquina de revelar fotografíes, 8324 

Operador de maquina de revelar radiografíes, 8324 

Operador de maquina de tallar la fusta, 8340 

Operador de maquina de tallar 
i envasar productes de fleca i pastisseria, 837 4 

Operador de maquina de tallar peces de calc;;at, 8366 

Operador de maquina de tallar pedra, 8112 

Operador de maquina de teixir, 8362 

Operador de maquina de teixir catifes i tapissos, 8362 

Operador de maquina de teixir generes de punt, 8362 

Operador de maquina de tintar fibres textils, 8364 

Operador de maquina 
de tintar pells i cuirs en brut i adobats, 8365 

Operador de maquina de tipografia a un color, 8351 

Operador de maquina de torrar cate, 8377 

Operador de maquina de tractament de llet, 8372 

Operador de maquina de treballar la fusta, 8340 

Operador de maquina de vulcanitzar calc;;at, 8366 

Operador de maquina desnervadora 
de pells i cuirs, 8365 

Operador de maquina emmotlladora de fusta, 8340 

Operador de maquina emmotlladora de metalls, 8122 

Operador de maquina escorredora de cuirs, 8365 

Operador de maquina 
estampadora d'enquadernació, 8352 

Operador de maquina estiradora de metalls, 8124 

Operador de maquina extrusora de cautxú, 8331 

Operador de maquina extrusora 
de materies plastiques, 8332 

Operador de maquina extrusora de metalls, 8124 

Operador de maquina fresadora de metalls, 8311 

Operador de maquina 
guillotinadora d'enquadernació, 8352 

Operador de maquina impregnadora de la fusta, 8141 

Operador de maquina intercaladora 
encaladora de contraplacat, 8141 
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Operador de maquina 
mandrinadora de metalls, 8311 

Operador de maquina 
matxucadora de minerals, 8112 

Operador de maquina 
matxucadora de substancies químiques, 8151 

Operador de maquina 
mescladora de materials de vidre, 8139 

Operador de maquina 
mescladora de substancies químiques, 8151 

Operador de maquina mescladora 
de terra i fang de cocció, 8139 

Operador de maquina ofset a un color, 8351 

Operador de maquina oxitalladora 
de metalls, 8311 

Operador de maquina pastadora 
mescladora de cautxú, 8331 

Operador de maquina pentinadora 
de fibres textils, 8361 

Operador de maquina perforadora 
de pous de petroli i gas, 8113 

Operador de maquina polidora en metal-lúrgia, 8323 

Operador de maquina recobridora de filferro, 8323 

Operador de maquina rectificadora de metalls, 8311 

Operador de maquina rentadora de minerals, 8112 

Operador de maquina rentadora 
de pasta de paper, 8142 

Operador de maquina retorcedora de fils, 8361 

Operador de maquina separadora en tracta
ments químics, 8153 

Operador de maquina talladora de metalls, 8311 

Operador de maquina talladora de paper, 8143 

Operador de maquina trefiladora 
de filferro (metalls), 8124 

Operador de maquina trepadora de metalls, 8311 

Operador de maquina trituradora 
de pasta de paper, 8142 

Operador de maquines eines, 8311 

Operador de minador continu de mines, 8111 

Operador de molins de cafe torrat, 8377 

Operador de muntacarregues de construcció, 8542 
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Operador de perforadora 
de mines i pedreres, 8111 

Operador de pont llevadís, 8542 

Operador de premsa de contraplacat 
de la fusta, 8141 

Operador de premsa de litografia, 8351 

Operador de premsa de tipografia de platina, 8351 

Operador de premsa rotativa, 8351 

Operador de reactor de processos químics, 8154 

Operador de robots industrials, 8170 

Operador de serra de cinta de la fusta, 8141 

Operador de serra mecanica de metalls, 8311 

Operador de sitges de ciment, 8312 

Operador de talladora de mines i pedreres, 8111 

Operador de tancs mescladors 
de refinació de petroli i gas natural (etil), 8155 

Operador de telecomunicacions, 3042 

Operador de teler de teixits, 8362 

Operador de transmissors de radio, 3042 

Operador de transmissors de televisió, 3042 

Operador de tren de laminatge de metalls, 8122 

Operador turístic, 3314 

Operari de laboratori fotografic 

de revelat de pel·lícules, 7724 

Óptic de lents de contacte, 3132 

Óptic oftalmoleg, 3132 

Optometrista, 3132 

Ordenanga, 9320 

Orfebre, 7713 

Orquestrador, 2513 

Oxitallador ama, 7512 

p 
Paleontoleg, 2014 

Paleta, 711 O 

Pallasso, 3544 

Parella de ball, 5199 

Parqueter, 7292 
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Passador de fils d'ordit a ma, 7932 

Passador de planxes d'ofset, 7723 

Passant d'advocat, 3412 

Pastisser de fabricació, 7802 

Pastisser de rebosteria, 7802 

Pastor per compte d'altri, 6121 

Pastor protestant, 2940 

Patoleg, 2112 

Patró de llanxa de litoral per compte propi, 6312 

Patró de pesca d'altura per compte propi, 6313 

Patronista de cal<;at, 7942 

Patronista de peces de vestir llevat 

de pells per a pelleteria, 7935 

Patronista de pelleteria, 7934 

Pedicur, 5130 

Pedrer, 7421 

Pedrer de construcció de pedra, 7 423 

Pelleter, 7934 

Pentinador de fibres textils, 7931 

Peó agrícola, 941 O 

Peó agropecuari, 9430 

Peó avícola, 9420 

Peó caminer, 9601 

Peó d'indústries manufactureres, 9700 

Peó d'obres públiques, 9601 

Peó de ca<;a, 9450 

Peó de demolició d'edificis, 9602 

Peó de granja cinegética, 9420 

Peó de la construcció, 9602 

Peó de mines, 9500 

Peó de pedreres, 9500 

Peó de pesca, 9450 

Peó forestal, 9440 

Peó ramader de bestiar boví, 9420 

Periodista, 2511 

Perit mercantil, 3413 

Perruquer de senyores, 5130 
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Pescador d'altura per compte propi, 6313 

Pescador de costa per compte d'altri, 6322 

Pescador de litoral per compte d'altri, 6322 

Pescador de litoral per compte propi, 6312 

Pescador tonyinaire per compte d'altri, 6323 

Pilot d'aeronau, 3061 

Pintor amb pinzell llevat de vidre i ceramica, 7240 

Pintor d'automobils, 7240 

Pintor d'estructures metal-liques i cascos 

de vaixells, 7240 

Pintor de pintura figurativa, 2512 

Pintor de producció en serie, 7240 

Pintor de retols, 7734 

Pintor de vidre, 7734 

Pintor decorador d'edificis, 7240 

Pintor decorador de ceramica a ma, 7734 

Pintor decorador de mobles, 7240 

Pintor decorador de vidre, 7734 

Pintor per immersió, 7240 

Planejador envernissador de parquet, 7292 

Planterista per compte d'altri, 6022 

Planxador a ma, 9122 

Planxista d'automobils, 7513 

Planxista d'avions, 7513 

Planxista de bar i restaurant, 501 O 

Plomer, 7512 

Podador d'arbres fruiters, 6021 

Podoleg, 3136 

Policia, 5221/5222/5223 

Pol.icia, 5222 

Policia, 5223 

Policromador de cuir, 7240 

Polidor de metalls a ma, 7524 

Polidor de vidre, 7732 

Polidor envernissador de fusta, 7240 

Portalliteres, 5129 

Porter de finques urbanes, 9211 
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Porter rebedor d'espectacles, 9220 

Practic de port, 3052 

Predicador, 3550 

Predicador seglar, 3550 

Premsador de detonadors i artificiers, 8322 

Preparador d'amaniment i farciment d'olives, 7804 

Preparador de «catering», 501 O 

Preparador de fibres textils, 7931 

Preparador de maquines eines 

amb control numeric, 7523 

Preparador de pernils, 7801 

Preparador tragador d'ebenisteria, 7920 

Presentador animador d'espectacles, 3542 

President de «cabildo•• insular, 1 031 

President de consell insular, 1031 

President de diputació foral del País Base, 1031 

President de diputació provincial, 1031 

President del govern, 1011 

President deis organs de govern 

de les comunitats autonomes, 1011 

President executiu, 111 O 

Prestidigitador, 3544 

Procurador de justícia, 2393 

Productor de teatre, 1129 

Professional actuaria! de nivell mitja, 2621 

Professional de !'estadística de nivell mitja, 2622 

Professional de les ciencies biologiques 

de nivell mitja, 2711 

Professional de les ciencies físiques 

de nivell mitja, 2611 

Professional de les ciencies geologiques 

de nivell mitja, 2614 

Professional de les ciencies matematiques 

de nivell mitja, 2621 

Professional de les ciencies químiques 

de nivell mitja, 2613 

Professional especialista en material didactic, 2231 
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Professional especialista en programes d'estudi, 2231 

Professionals de suport 
de les administracions públiques 
de pensions, 3423 

Professionals de suport 
de les administracions públiques 
de prestacions socials, 3423 

Professionals de suport 
de les administracions públiques 
de serveis d'expedició de !licencies i permisos, 3424 

Professionals de suport 
de les administracions públiques 
de serveis d'expedició de passaports, 3424 

Professor d'aerobic i similars, 3545 

Professor d'art d'ensenyament secundari , 2220 

Professor d'autoescola, 3220 

Professor d'educació especial, 2820 

Professor d'ensenyament d'adults, 2820 

Professor d'ensenyament superior, 2210 

Professor d'universitat, 221 O 

Professor de balls de saló, 3543 

Professor de batxillerat 
d'ensenyament secundari, 2220 

Professor de belles arts 
d'ensenyament superior, 221 O 

Professor de classes particulars 
d'ensenyament secundari, 2239 

Professor de classes particulars 
d'ensenyament superior, 2239 

Professor de classes particulars d'idiomes, 2239 

Professor de classes particulars 
d'informatica (ensenyament no reglat), 2839 

Professor de classes 
particulars d'oficis (perruqueria), 2839 

Professor de classes 
particulars de música classica i dansa, 2239 

Professor de formació professional 
(materies no tecniques) 
d'ensenyament secundari, 2220 

Professor mercantil, 2911 

Professor preparador d'oposicions 
deis grups A B i C, 2239 
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Professor preparador d'oposicions 
deis grups D i E, 2811 

Professor tecnic de formació professional, 2839 

Programador informatic d'aplicacions 
de gestió, 3031 

Programador informatic de nivel! mitja, 2631 

Promotor de cursos de cultura i lleure, 3532 

Promotor de la igualtat d'oportunitats 
per a la dona, 3539 

Provador d'automobils en reparació, 7611 

Psicoleg, 2434 

q 
Químic, 2013 

Químic alimentari, 2013 

Químic d'agricultura, 2013 

Químic d'indústria farmaceutica, 2013 

Quiromantic, 5199 

r 
Rabí, 2940 

Radionavegant, 3042 

Rajoler teuler, 7731 

Rebavador de forja, 7521 

Reblador d'estructures metal·liques, 7514 

Reboster de restaurant, 501 O 

Recaptador de monedes d'aparells 

de venda automatica, 9340 

Recaptador de monedes 
de maquines expenedores, 9340 

Recepcionista d'hotel, 4522 

Recepcionista d'oficina, 4510 

Recepcionista de clínica dental, 4522 

Recepcionista de consultori medie, 4522 

Recitador, 2515 

Recol·lector d'algues mar·ines de platja, 9450 

Recol·lector de fruita, 941 O 

Rector d'universitat, 111 O 
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Redactor de premsa, 2511 

Regador de carrers, 9352 

Regador llevat d'hortes, planters i jardins, 6021 

Regidor d'ajuntament diferent 
del de la capital de província, 1 032 

Regidor de capital de província, 1031 

Registrador de la propietat, 2392 

Regulador operador de maquines eines, 7523 

Regulador operador de ranuradora de metalls, 7523 

Regulador operador de rectificadora 
brunyidora de metalls, 7523 

Regulador operador de serra encaladora, 7912 

Regulador operador de tom de treballar la fusta, 7912 

«Rejoneador», 3546 

Relacions públiques de sala de testes, 5199 

Rellotger, 7711 

Rentador de llana, 7931 

Reparador d'aparells electrodomestics, 7621 

Reposador d'hipermercat, 9800 

Representant de comen;: i tecnic de vendes, 3320 

Representant de publicitat, 3519 

Representant esportiu, 3519 

Representant literari, 3519 

Representant teatral, 3519 

Repussador de cuir, 7742 

Restaurador d'obres d'art, 2512 

Retocador de fotogravat, 7723 

Retratista pintor, 2512 

Revelador de pel·lícules fotografiques 
de laboratori, 7724 

Revisor de tren, 5142 

S 

Sabater de calc;:at ortopedic, 7942 

Sabater reparador de calc;:at, 7942 

Sacerdot, 2940 

Salador de peix, 7801 

Saliner, 7421 
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Sastre, 7933 

Secretari administratiu, 3411 

Secretari bilingüe, 3411 

Secretari d'ajuntament, 2950 

Secretari d'Estat, 1011 

Secretari de direcció, 3411 

Secretari de jutjat, 2399 

Secretari general d'organitzacions 
de protecció del medi ambient, 1043 

Secretari taquígraf, 421 O 

Senador, 1 012 

Sereno vigilant nocturn, 9220 

Sergent, 0030 

Sergent primer, 0030 

Sericicultor per compte d'altri, 6129 

Sericicultor per compte propi, 6119 

Sexador de pollastres per compte d'altri, 6122 

Socioleg, 2431 

Socorrista de piscines, 5291 

Socorrista de platges, 5291 

Soldador amb bufador, 7512 

Soldador de soldadura forta de coure, 7512 

Soldador per are electric, 7512 

Sondista de roca o carbó, 8113 

Sondista prospector de pous en explotació, 8113 

Sotscap d'operacions ferroviarias 
(titulat superior), 2530 

Sotsdirector general 
d'administracions públiques, 1020 

Sotsinspector d'hisenda, 2950 

Sotsinspector de finances de I'Estat, 2950 

Sotsinspector de la policia, 3521 

Sotsinspector de treball, 2950 

Sotsoficial majar, 0030 

Sotssecretari d'Estat, 1020 

Sotstinent, 0030 

Subhastador, 3315 

Suboficial de la guardia civil, 3522 
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t 
Tallador, 6241 

Tallador de cristal!, 7733 

Tallador de guants, 7935 

Tallador de peces de vestir llevat 
de pells per a pelleteria, 7935 

Tallador de vidre, 7732 

Tallador polidor de joieria, 7713 

Tapisser de mobles, 7937 

Tapisser de vehicles, 7937 

Taquígraf de parlament, 421 O 

Taquígraf de tribunals de justícia, 421 O 

Taquiller de venda de bitllets d'espectacles, 4601 

Taquiller de venda de bitllets de transport, 4601 

Taquimecanograf, 421 o 
Tastador d'oli, 7805 

Tastador de café, 7805 

Tastador de vins i licors, 7805 

Taxador d'assegurances, 3315 

Taxador d'equips industrials, 3315 

Taxador de sinistres, 3315 

Taxidermista, 3111 

Tecnic agronom, 3112 

Tecnic d'activitats turístiques, 2913 

Tecnic d'arts grafiques, 3029 

Tecnic d'empreses turístiques, 2913 

Tecnic d'equips informatics, 3031 

Tecnic de laboratori sanitari, 3121 

Tecnic de manteniment d'informatica 
-de nivell mitja, 2639 

Tecnic de manteniment informatic 
de nivell superior, 2039 

Tecnic de publicitat de nivell superior, 2413 

Tecnic de relacions públiques de nivell superior, 2413 

Tecnic educador de persones discapacitadas, 3212 

Tecnic en bacteriologia, 3111 

Tecnic en bioquímica, 3111 

Tecnic en comptabilitat de nivell mitja, 2911 
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Tecnic en comptabilitat de nivell superior, 2411 

Tecnic en control d'edificacions, 3071 

Tecnic en control de qualitat, 3073 

Tecnic en control de qualitat d'alimentació, 3073 

Tecnic en dietetica, 3131 

Tecnic en educació infantil, 3211 

Tecnic en electricitat, 3023 

Tecnic en electrónica, 3024 

Tecnic en enginyeria civil, 3022 

Tecnic en extracció de petroli i gas natural, 3027 

Tecnic en física, 3021 

Tecnic en geologia, 3021 

Tecnic en homeopatia, 3129 

Tecnic en inseminació artificial, 3122 

Tecnic en investigació d'incendis, 3071 

Tecnic en investigació 

de mercats de nivell superior, 2419 

Tecnic en mecanica, 3025 

Tecnic en mecanica d'aeronautica, 3025 

Tecnic en mecanica d'energia nuclear, 3025 

Tecnic en mecanica d'enginyeria naval, 3025 

Tecnic en metal·lúrgia de fosa, 3027 

Tecnic en metal·lúrgia 
de producció i afinament de metalls, 3027 

Tecnic en meteorologia, 3021 

Tecnic en metodes i temps cronometrador, 3029 

Tecnic en mines, 3027 

Tecnic en nutrició, 3131 

Tecnic en organització industrial, 3029 

Tecnic en ortofonia, 3135 

Tecnic en ortopedia, 3133 

Tecnic en planificació i control de la producció, 3029 

Tecnic en prevenció d'incendis, 3071 

Tecnic en programació informatica, 3031 

Tecnic en prótesis, 3133 

Tecnic en química, 3021 

Tecnic en química industrial, 3026 
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Tecnic en química industrial 

de processos químics, 3026 

Tecnic en química industrial 

de refinament de petroli, 3026 

Tecnic en recursos humans 
de nivell superior, 2412 

Tecnic en seguretat del transit aeri, 3063 

Tecnic en seguretat i higiene en control 
del medi ambient, 3072 

Tecnic en seguretat i higiene en el treball, 3072 

Tecnic en selecció de personal 
de nivell superior, 2412 

Tecnic en silvicultura, 3112 

Tecnic en telecomunicacions i radio, 3024 

Tecnic en zoologia, 3111 

Tecnic especialista de la policia, 3521 

Tecnic forestal, 3112 

Tecnic mecanic de senyals 
marítims, torrer de far, 8550 

Tecnic mitja de correus, 2950 . 

Tecnic superior de correus, 2530 

Teixidor de punta ma, 7932 

Teixidor de teler manual, 7932 

Teixidor de xarxes a ma, 7932 

Telefonista, 4523 

Tenidor de llibres, 3413 

Tenyidor de cuirs i pells a ma, 7941 

Terapeuta de readaptació professional, 3134 

Terapeuta ocupacional, 3134 

Terrissaire, 7731 

Teuler ama, 7731 

Tinent (escala mitjana), 0020 

Tinent (escala superior), 001 O 

Tinent coronel (escala mitjana), 0020 

Tinent coronel (escala superior), 001 O 

Tinent de navili (escala mitjana), 0020 

Tinent de navili (escala superior), 001 O 

Tinent general, 001 O 

Tipógraf, 7721 
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Torero, 3546 

Torner treballador de la fusta, 7912 

Torroner, 7802 

Tractorista, 8530 

Traductor, 2433 

Treballador agrícola d'arros 
per compte propi, 6011 

Treballador agrícola d'hivernacles 
per compte d'altri, 6022 

Treballador agrícola d'hortalisses 
d'horta per compte propi, 6012 

Treballador agrícola d'oliveres per compte propi, 6011 

Treballador agrícola de blat de moro per compte 
d'altri, 6021 

Treballador agrícola de cereals 
i lleguminoses per compte propi, 6011 

Treballador agrícola de cítric 
per compte d'altri, 6021 

Treballador agrícola de conreus farratgers 
per compte d'altri, 6021 

Treballador agrícola de conreus industrials 
per compte propi, 6011 

Treballador agrícola de granja cinegética 
per compte d'altri, 6129 

Treballador agrícola de planter 
per compte propi, 6012 

Treballador agrícola de vinyes 
per compte propi, 6011 

Treballador agropecuari d'agricultura 
i ramaderia per compte d'altri, 6230 

Treballador agropecuari per compte propi, 621 O 

Treballador de la ceramica, 7731 

Treballador de manteniment d'edificis, 7299 

Treballador de pesca d'aigua dol<;:a 
per compte propi, 6312 

Treballador de pesca d'altura per compte d'altri, 6323 

Treballador de piscifactories de crustacis 
i mol·luscos per compte propi, 6311 

Treballador forestal per compte propi, 6220 

Treballador piscícola de perles 
per compte d'altri, 6321 

Treballador piscícola per compte d'altri, 6321 
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Treballador ramader d'animals 
domestics per compte d'altri, 6121 

Treballador ramader d'oví i cabrum 
per compte d'altri, 6121 

Treballador ramader de granja avícola 
per compte d'altri, 6122 

Treballador social d'empresa, 2931 

Treballador social de benestar social, 2931 

Trefilador de filferro a ma, 7521 

Trenador d'espart, 7913 

Trossejador de pedra, 7 423 

Tuberista de mines i sondatges, 8113 

V 

Venedor a domicili, 9002 

Venedor ambulant d'autovenda, 9001 

Venedor ambulant de mercat, 9001 

Venedor ambulant de productes alimentaris, 9001 

Venedor de bitllets de la rifa deis cecs 
de I'ONCE en quiosc, 4603 

Venedor de carrer de bitllets de la rifa 
deis cecs, 9001 

Venedor de cupons al carrer, 9001 

Venedor de loteria al carrer, 9001 

Venedor de propietats immobiliaries, 3313 

Venedor de refrescos a la grada, 9001 

Venedor gerent ambulant, 9001 

Venedor per telefon, 9002 

Venenciador, 7805 

Ventaller, 77 41 

Verificador d'aparells i quadres electrics, 7621 

Veterinari, 2130 

Veterinari de la sanitat pública, 2130 

Viatjant de comer<;:, 3320 

Vicealmirall, 001 O 

Vidrier, 7294 

Vidrier de llunes, 7294 

Vidrier de vehicles, 7294 

Vigilant d'estació, 9220 
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Vigilant d'incendis forestals, 5230 

Vigilant de piscines i platges socorrista, 5291 

Vigilant nocturn, 9220 

Visitador medie promotor de productes 

farmaceutics, 3320 

X 

Xarcuter, 7801 

Xocolater, 7802 

Xofer d'automóbil, 861 O 

Xurrer, 7802 

z 
Zelador de llar d'infants, 5121 

Zelador hospitalari, 5129 

Zoóleg, 2111, 
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8. Taules de correspondencia entre la CN0-79 i la CC0-94 

La correspondencia entre la CN0-79 i la CC0-94 suposa codificar cada categoria d'una d'elles se
gens la categoria més adequada de l'altra. Aquesta operació sera més efectiva com més desagrega
des estiguin les categories seleccionades per establir la correspondencia. A majar desagregació, 
menys incertesa i més riquesa d'informació existeix en classificar una categoria d'una classificació en 
l'altra. En aquest sentit, el nivell més desagregat de la CN0-79 és l'ocupació, identificada per 5 dígits 
numerics, mentre que en la CC0-94 és el grup primari, identificat per 4 dígits numerics. A l'hora d'es
tablir-ne la correspondencia, a aquests nivells de desagregació, apareixen diversos casos d'indeter
minació, ésa dir, rúbriques d'una classificació apareixen repartides en les de l'altra sense que es pu
gui especificar el contingut del repartiment. 

Els problemes que es presenten en establir la correspondencia entre aquestes dues classificacions 
són els derivats, en primer lloc, del temps que ha transcorregut entre l'elaboració d'ambdues que fa, 
d'una banda, que algunes ocupacions de la CN0-79 ja hagin desaparegut o bé tinguin una referencia 
ambigua i, d'altra banda, que la CC0-94 inclogui noves ocupacions respecte a !'anterior; i, en segon 
lloc, els diferents criteris de desagregació de les seves repectives estructures. 

Les desviacions més importants deis codis de la CC0-94 respecte als de la CN0-79 reflecteixen di
ferents criteris d'organització, com ara el de la qualificació i, per tant, l'aparició d'una nova estructura. 

Per tal de facilitar el manteniment de les series i la conservació de registres es propasen les següents 
solucions: 

1 . El contingut del gran grup 1 de la CC0-94 que compren el personal directiu de /es empreses i de 
/es administracions públiques es correspon amb el grans grups 2 i amb els subgrups 40, 50 i 60 de la 
CN0-"79, que inclouen les ocupacions de membres i personal directiu d'organs de I'Administració 
publica i directors i gerents d'empreses, directors i gerents d'empreses i establiments comercia/s, di
rectors i gerents de serveis d'hoteleria i similars i directors i caps d'empreses o explotacions agraries i 
pesqueres, respectivament, on s'utilitzava el criteri d'activitat económica, a diferencia del que succe
eix a la CC0-94, la qual classifica tenint en compte la qualificació i el nombre d'assalariats de les 
empreses. 

De tata manera, establir la correspondencia per nivells desagregats de la CC0-94, si no es disposa 
de la informació addicional del nombre d'assalariats de la CN0-79, és complicat i es recomana, en 
aquest cas, que no es discrimini per aquesta variable. 

2. La CIU0-68 entre les ocupacions de serveis administratius i similars distingia una rúbrica per als 
caps d'oficines administratives públiques i privades; el criteri de qualificació adoptat a la CIU0-88, i 
conseqüentment a la CC0-94, fracciona aquest col-lectiu, tenint en compte la qualificació, en els 
grups principals: O Professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars, E Profes
sionals associats a titulacions de 1 r cicle universitari i similars, i F Tecnics i professiona/s de su port. 

Aquest criteri també s'aplica als caps i inspectors de serveis de transport i comunicacions. 

3. El concepte d'especialització de la qualificació s'utilitza per diferenciar els treballadors de les in
dústries manufactureres (gran grup 7/8/9 de la CN0-79) en dos grans grups de la CC0-94. D'una 
banda, el gran grup 7 Artesans i trebal/adors qualificats de /es indústries manufactureres, la construc
ció i la minería, 1/evat deis operadors d'instal·lacions i maquinaria, que inclou els treballadors tradicio
nals i, d'altra banda, el gran grup 8 Operadors d'instaf.facions i maquinaria, i muntadors, on s'inclouen 
les ocupacions en les quals el factor essencial és el coneixement de la maquinaria utilitzada. 
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Així dones, pel que fa als contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals, també 
s'observa aquesta distinció i se'ls fa correspondre, d'una banda, amb els subgrups principals 70 i 73 
i, de l'altra, els subgrups principals 80 i 82. 

En el sector industrial, hi ha certes arbitrarietats a !'hora d'establir determinades correspondencies 
entre els grans grups 7 i 8 d'ambdues classificacions, perla qual cosa es recomana, si no es disposa 
d'informació addicional, tractar de forma conjunta les rúbriques afectades. Per exemple, en el cas de 
les ocupacions relatives a la fabricació de productes de fleca i pastisseria, grup primari 776 Forners, 
pastissers, confiters i preparadors de pastes alimentases de la CN0-79, si no es disposa d'informació 
addicional, es recomana estudiar conjuntament les rúbriques afectades deis grans grups 7 i 8 de la 
CN0-79 amb els grups primaris 7802 Forners, pastissers i confiters, i 8374 Operadors de maquines 
d'elaborar productes de fleca, rebosteria, articles de xocolata i productes a base de cereals de la 
CN0-94. 

4. Les ocupacions de peons o treballadors no qualificats a la CN0-79 s'associaven a l'activitat eco
nómica, mentre que a la CC0-94 tot els peons s'inclouen en el gran grup 9 Treballadors no qualifi
cats, independentment de l'activitat económica a la qual pertanyen. 

A la practica, no obstant aixó, les ocupacions incloses en el subgrup principal 94 Peons agraris i pes
quers de la CC0-94 són dificils de deslligar deis treballadors d'explotacions agraries i pesqueres, en 
general, del gran grup 6 de la CN0-79; en aquest cas es recomana tractar de forma conjunta els pe
ons agraris i pesquers amb els treballadors qualificats d'explotacions agraries i pesqueres. 

5. El sistema educatiu de l'any 1979 ha sofert un canvi d'acord ambla nova normativa i, coma con
seqüencia, ha desaparegut l'educació general basica. Pel que fa al grup primari 133 Professors 
d'educació general basica, malgrat que d'acord amb la nova normativa la primera etapa de I'EGB 
equival a l'ensenyament primari i la segona etapa a una part de l'ensenyament secundari, es recoma
na establir la correspondencia amb el grup primari 2811 Professors d'ensenyament primari de la 
CC0-94. 

6. En la CC0-94 l'objectiu és separar les titulacions academiques de les ocupacions. Així dones, en 
el gran grup 2 Tecnics i professionals científics i intel·lectuals s'han diferenciat dos grups principals: 
un que engloba les ocupacions associades a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, i l'altre que reu
neix les ocupacions associades a titulacions de 1 r cicle universitari. 

7. Els auxiliars administratius que a la CN0-79 estaven classificats en el grup primari 393 Empleats 
de serveis administratius, ara a la CC0-94 es classifiquen dos subgrups principals diferents, 43 Auxi
liars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats i 44 Auxiliars 
administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats, i es diferencien per 
l'execució de tasques d'atenció al públic. A !'hora d'establir la correspondencia, si no es diposa d'in
formació suficient, es recomana considerar conjuntament aquest dos subgrups principals 43 i 44. 

Hi ha catorze grups primaris de la CN0-94 que a !'hora de fer la correspondencia no s'han relacionat 
ambla CN0-79 per dos motius. Un, perqué són ocupacions no especificades en la CN0-79, amb di
fícil assimilació a alguna rúbrica Lentre les quals es trobenels següents grups primaris de la CN0-94: 
1701, 3022, 3023, 3024, 3029, 3032, 3211, 3212, 8170 i 8417. A la taula de correspondencia entre la 
CN0-79 i la CC0-94 es plantegen solucions específiques pera cadascun d'aquest grups primaris; 
l'altra causa és que hi ha certes rúbriques que corresponen a activitats en evolució i encara que en 
l'actualitat el seu contingut gairebé és inexistent, en un futur és possible l'aparició d'ocupacions. 
Exemples d'aquesta última causa són els grups primaris 2039, 2190, 2639 i 3049 de la CN0-94, amb 
els quals es proposa fer una correspondencia amb els codis 08430, 06190, 34220 i 34290, 07620 i 
07630, de la CN0-79, re.8pectivament. En aquest cas, a la taula de correspondencia entre la CN0-79 
i la CC0-94 s'ha optat per les mateixes solucions plantejades. 

316 lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 



Consideracions finals respecte a la correspondencia entre CC0-94 i la CN0-79: 

La correspondencia que es presenta no sempre és equivalent a la que s'hagués obtingut a través de 
la relació de les classificadons internacionals. S'han descrit els casos més generals on els camins no 
són equivalents, pero també convé destacar que hi ha altres casos puntuals de discrepancies: pintor 
a pistola, envernissador de mobles, electricistes de vehicles de motor, operador de cavallets, opera
dor de robot industrial i taquígraf d'actes. 

Malgrat que un principi basic que cal ten ir presenten l'elaboració de la correspondencia ha estat afa
vorir la relació entre el nivell de quatre dígits de la CC0-94 i de tres dígits de la CN0-79, s'ha esta
blert una correspondencia entre ambdues classificacions sempre que hi hagués una ocupació con
creta que les relacionés. 

No obstant aixo, a la practica es recomana que si una ocupació elemental suposa quantitativament 
poc respecte al total de la rúbrica, se suprimeixi la relació establerta per mitja d'aquesta ocupació 
elemental, per tal d'obtenir una correspondencia més agil. Per exemple, el grup primari 7713 Joiers, 
orfebres i argenters de la CC0-94 té correspondencia amb el grup primari 880 Joiers, argenters i si
milars i l'ocupació 72490 Altres coladors de metalls en motile i operadors de maquines de colar me
talls de la CN0-79; a la practica la correspondencia s'efectuara entre el grup primari de la CN0-94 i 
el grup primari 880 de la CN0-79. 

Tanmateix, en l'intent de flexibilitzar-ne la correspondencia no es pot treballar només amb els títols 
de les rúbriques, ja que a títols identics poden correspondre continguts diferents. Per exemple, el tí
tol del gran grup Y de la CN0-79 i del gran grupO de la CC0-94 són identics, Forces armades, pero 
la CC0-94 no compren els guardies civils i la CN0-79 sí que els comprenia. 
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Taules de correspondencia entre la CN0-79 i la CC0-94 

Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

01110 2013 p (06) 02190 2051 p (06) 

01120 2013 p (06) 02210 2053 p (04) 

01130 2013 p (06) 02220 2053 p (04) 

01140 2013 p (06) 02230 2053 p (04) 

01150 2013 p (06) 02290 2053 p (04) 

01190 2013 p (06) 02310 2059 p (04) 

01210 2011 P (1 O) 02320 2054 P (1 O) 

01220 2011 P (1 O) 02330 2057 p (03) 

01230 2011 P (1 O) 02340 2055 p (02) 

01240 2011 p (10) 02350 2052 p (01) 

01250 2011 P (1 O) 02360 2054 p (10) 

01260 2011 P (1 O) 02370 2055 p (02) 

01270 2011 p (10) 02370 2059 p (04) 

01280 2011 P (1 O) 02380 2059 p (04) 

01290 2011 P (1 O) 02390 2059 p (04) 

01320 2014 p (03) 02410 2054 P (1 O) 

01330 2014 p (03) 02420 2054 P (1 O) 

01340 2012 p (01) 02430 2054 P (1 O) 

01350 2011 P (1 O) 02510 2054 P (1 O) 

01390 2014 p (03) 02520 2054 P (1 O) 

01420 2613 p (01) 02530 2054 P (1 O) 

01420 3021 p (05) 02610 2056 p (03) 

01420 3026 p (01) 02620 2056 p (03) 

01430 2611 p (01) 02630 2057 p (03) 

01430 3021 p (05) 02640 2056 p (03) 

01440 2612 p (01) 02650 2057 p (03) 

01440 3021 p (05) 02710 2113 p (09) 

01450 2614 p (01) 02720 2113 p (09) 

01450 3021 p (05) 02730 2113 p (09) 

01490 3021 p (05) 02740 2113 p (09) 

01490 3029 p (01) 02750 2054 p (10) 

02020 2040 p (05) 02760 2054 P (1 O) 

02030 2040 p (05) 02790 2113 p (09) 

02040 2040 p (05) 02810 2113 p (09) 

02090 2040 p (05) 02820 2113 p (09) 

02110 2051 p (06) 02830 2113 p (09) 

02120 2051 p (06) 02890 2113 p (09) 

02130 2051 p (06) 02910 2058 p (01) 

02140 2051 p (06) 03010 2640 p (02) 

02150 2040 p (05) 03120 2651 p (04) 

02150 2051 p (06) 03120 3022 p (05) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 p (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

03130 2651 p (04) 03770 2712 p (04) 
03130 3022 p (05) 03810 2657 p (01) 
03140 2640 p (02) 03910 3010 p (07) 
03140 3022 p (05) 03920 3010 p (07) 
03150 2651 p (04) 03930 3010 p (07) 
03150 3022 p (05) 03940 3010 p (07) 
03190 2651 p (04) 03950 3010 p (07) 
03190 3022 p (05) 03960 3010 p (07) 
03220 2653 p (05) 03990 3010 p (07) 
03220 3024 p (05) 04120 3061 p (05) 
03230 2653 p (05) 04130 3061 p (05) 
03230 3024 p (05) 04140 3061 p (05) 
03240 2653 p (05) 04150 3061 p (05) 
03240 3024 p (05) 04160 3061 p (05) 
03250 2653 p (05) 04170 3220 p (02) 
03250 3024 p (05) 04220 3052 p (05) 
03290 2653 p (05) 04230 3052 p (05) 
03290 3024 p (05) 04240 3052 p (05) 
03320 2654 p (13) 04250 3052 p (05) 
03330 2652 p (01) 04290 3052 p (05) 
03330 3023 p (01) 04320 3051 p (02) 
03340 2655 p (01) 04330 3051 p (02) 
03350 2656 p (06) 05110 2111 p (07) 
03360 2659 p (02) 05120 2111 p (07) 
03390 2659 p (02) 05130 2111 p (07) 
03390 3032 p (01) 05190 2111 p (07) 
03390 8170 p (02) 05220 2112 p (07) 
03420 2654 p (13) 05230 2112 p (07) 
03430 2654 p (13) 05240 2112 p (07) 
03440 2654 p (13) 05250 2111 p (07) 
03490 2654 p (13) 05260 2112 p (07) 
03520 2654 p (13) 05265 2112 p (07) 
03530 2654 p (13) 05270 2112 p (07) 
03540 2654 p (13) 05280 2111 p (07) 
03550 2654 p (13) 05290 2111 p (07) 
03560 2654 p (13) 05290 2112 p (07) 
03590 2654 p (13) 05320 2711 p (01) 
03620 2656 p (06) 05320 3111 p (02) 
03630 2656 p (06) 05330 3112 p (02) 
03640 2656 p (06) 05330 3113 p (01) 
03650 2656 p (06) 05340 3112 p (02) 
03690 2656 p (06) 06105 2121 p (07) 
03720 2712 p (04) 06110 2121 p (07) 
03730 2654 p (13) 06120 2121 p (07) 
03740 2654 p (13) 06130 2121 p (07) 
03750 2712 p (04) 06140 2121 p (07) 
03760 2712 p (04) 06150 2121 p (07) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

06190 2121 p (07) 08430 2631 p (01) 
06190 2190 p (01) 08520 2622 p (01) 
06310 2122 p (01) 08530 2621 p (01) 
06510 2130 p (03) 08540 2031 p (02) 
06520 2130 p (03) 08540 3031 p (01) 
06590 2130 p (03) 09010 2420 p (02) 
06710 2140 p (01) 09020 2420 p (02) 
06820 3131 p (02) 09030 2419 p (03) 
06830 3131 p (02) 11020 2411 p (03) 
07110 2720 p (04) 11030 2411 p (03) 
07120 2720 p (04) 11040 2911 p (02) 
07120 3136 p (01) 11040 3413 p (02) 
07190 2720 p (04) 11090 2411 p (03) 
07210 2720 p (04) 11090 2911 p (02) 
07320 3133 p (03) 12120 2312 p (01) 
07330 3134 p (01) 12130 2311 p (02) 
07340 3133 p (03) 12140 2311 p (02) 
07410 3043 p (01) 12150 2393 p (01) 
07520 5111 p (02) 12220 2320 p (01) 
07520 5112 p (02) 12230 2399 p (05) 
07520 5113 p (02) 12320 2391 p (01) 
07590 5111 p (02) 12330 2392 p (01) 
07590 5112 p (02) 12420 2399 p (05) 
07590 5113 p (02) 12430 2399 p (05) 
07590 5129 p (01) 12920 2399 p (05) 
07620 3049 p (02) 12990 2399 p (05) 
07620 3132 p (02) 13120 2210 p (14) 
07630 3049 p (02) 13125 2210 p (14) 
07630 3132 p (02) 13130 2210 p (14) 
07920 3125 p (01) 13135 2210 p (14) 
07930 3122 p (01) 13140 2210 p (14) 
07940 3133 p (03) 13145 2210 p (14) 
07990 3121 p (01) 13150 2210 p (14) 
07990 3123 p (01) 13155 2210 p (14) 
07990 3124 p (01) 13160 2210 p (14) 
07990 3129 p (01) 13165 2210 p (14) 
07990 3135 p (01) 13170 2210 p (14) 
07990 5130 p (08) 13175 2210 p (14) 
08110 2022 p (03) 13180 2210 p (14) 
08120 2022 p (03) 13190 2210 p (14) 
08130 2022 p (03) 13190 2239 p (03) 
08220 2021 p (04) 13220 2220 p (11) 
08230 2021 p (04) 13225 2220 p (11) 
08240 2021 p (04) 13230 2220 p (11) 
08310 2021 p (04) 13235 2220 p (11) 
08420 2031 p (02) 13240 2220 p (11) 
08430 2039 p (01) 13245 2220 p (11) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

16260 3541 p (06) 18120 3545 P (1 O) 
16290 3541 p (06) 18130 3545 P (1 O) 
16310 3041 p (11) 18140 3545 P (1 O) 
16320 3041 p (11) 18150 3545 p (10) 
16330 3041 p (11) 18190 3545 p (10) 
16390 3041 p (11) 18220 3545 P (1 O) 
16420 3041 p (11) 18230 3545 p (10) 
16430 3041 p (11) 18240 3545 p (10) 
17120 2513 p (07) 18250 3545 P (1 O) 
17130 2513 p (07) 18910 3545 P (1 O) 
17135 2513 p (07) 19120 2522 p (01) 
17135 3543 p (05) 19130 2521 p (02) 
17140 2513 p (07) 19140 2521 p (02) 
17140 3543 p (05) 19190 2921 p (01) 
17145 2513 p (07) 19190 2922 p (01) 
17145 3543 p (05) 19220 2431 p (03) 
17150 2513 p (07) 19230 2434 p (01) 
17190 2513 p (07) 19240 2431 p (03) 
17220 2514 p (02) 19250 2431 p (03) 
17230 2514 p (02) 19260 2432 p (03) 
17230 3543 p (05) 19270 2432 p (03) 
17320 2515 p (08) 19290 2432 p (03) 
17330 2515 p (08) 19310 2931 p (05) 
17335 2515 p (08) 19320 2931 p (05) 
17340 2515 p (08) 19330 2931 p (05) 
17345 2515 p (08) 19330 3211 p (01) 
17350 2515 p (08) 19330 3532 p (01) 
17390 2515 p (08) 19340 2931 p (05) 
17420 1129 p (06) 19350 2931 p (05) 
17430 1129 p (06) 19390 2939 p (01) 
17440 1129 p (06) 19390 3531 p (01) 
17450 1129 p (06) 19390 3539 p (01) 
17490 1129 p (06) 19420 2912 p (01) 
17520 3544 p (07) 19430 2412 p (04) 
17530 3544 p (07) 19440 2412 p (04) 
17540 3544 p (07) 19450 2412 p (04) 
17550 3544 p (07) 19490 2412 p (04) 
17560 3544 p (07) 19520 2433 p (03) 
17590 3544 p (07) 19530 2433 p (03) 
17620 3546 p (04) 19540 2433 p (03) 
17630 3546 p (04) 19620 2413 p (02) 
17640 3546 p (04) 19630 2413 p (02) 
17690 3546 p (04) 19640 2913 p (01) 
17920 3542 p (02) 19920 2419 p (03) 
17930 3542 p (02) 19930 2419 p (03) 
17940 2515 p (08) 19940 3312 p (02) 
17990 3544 p (07) 19950 3519 p (03) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

19960 5199 p (03) 21240 1133 p (01) 
19990 3512 p (01) 21250 1131 p (03) 
19990 3513 p (01) 21260 1131 p (03) 
20120 1011 p (03) 21270 1132 p (01) 
20120 1031 p (01) 21290 1134 p (01) 
20120 1032 p (01) 21290 1135 p (01) 
20130 1012 p (02) 21290 1136 p (01) 
20140 1013 p (02) 21290 1138 p (01) 
20140 1020 p (06) 21290 1139 p (01) 
20190 1011 p (03) 21290 3511 p (01) 
20190 1012 p (02) 31110 2530 p (02) 
20190 1013 p (02) 3111 o 2950 p (03) 
20220 1011 p (03) 31110 3071 p (04) 
20220 1020 p (06) 31110 3072 p (02) 
20230 1020 p (06) 31110 3073 p (05) 
20240 1020 p (06) 3111 o 3411 p (03) 
20290 1020 p (06) 31110 3412 p (04) 
2111 o 1041 p (01) 31110 3414 p (04) 
21110 1042 p (01) 31110 3421 p (02) 
21110 1043 p (01) 3111 o 3422 p (02) 
21110 1110 p (11) 31110 3423 p (02) 
2111 o 1402 p (02) 31110 3424 p (02) 
2111 o 1403 p (02) 31110 3429 p (02) 
21110 1404 p (02) 31210 3071 p (04) 
21110 1405 p (02) 31210 3072 p (02) 
21110 1406 p (02) 31210 3073 p (05) 
2111 o 1409 p (02) 31210 3411 p (03) 
21220 1122 p (01) 31210 3412 p (04) 
21220 1123 p (01) 31210 3414 p (04) 
21220 1126 p (03) 32110 4210 p (04) 
21220 1127 p (01) 32120 3411 p (03) 
21220 1128 p (01) 32120 4210 p (04) 
21220 1129 p (06) 32130 4210 p (04) 
21220 1402 p (02) 32140 4210 p (04) 
21220 1403 p (02) 32150 4300 p (07) 
21220 1404 p (02) 32210 4220 p (04) 
21220 1405 p (02) 33110 4011 p (05) 
21220 1406 p (02) 33120 3413 p (02) 
21220 1409 p (02) 33130 4011 p (05) 
21220 1702 p (01) 33130 4601 p (02) 
21220 1703 p (01) 33130 4602 p (02) 
21220 1704 p (01) 33140 4601 p (02) 
21220 1705 p (01) 33150 3319 p (01) 
21220 1706 p (01) 33150 4012 p (03) 
21220 1709 p (01) 33220 4011 p (05) 
21230 1137 p (01) 33230 4011 p (05) 

33910 3313 p (02) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

33910 4602 p (02) 39220 4022 p (02) 
33910 4603 p (06) 39230 4022 p (02) 
33910 4605 p (01) 39310 4300 p (07) 
34120 4300 p (07) 39310 4400 p (05) 
34130 4300 p (07) 39320 4300 p (07) 
34220 2639 p (02) 39320 4400 p (05) 
34220 4220 p (04) 39330 4011 p (05) 
34230 4220 p (04) 39340 3412 p (04) 
34290 2639 p (02) 39350 3412 p (04) 
34290 4220 p (04) 39350 4012 p (03) 
35120 4023 p (10) 39390 3421 p (02) 
35130 4023 P (1 O) 39390 3422 p (02) 
35140 4023 P (1 O) 39390 3423 p (02) 
35150 4023 P (1 O) 39390 3424 p (02) 
35220 4023 P (1 O) 39390 3429 p (02) 
35230 4023 p (10) 39390 4300 p (07) 
35240 4023 P (1 O) 39390 4400 p (05) 
35320 4023 P (1 O) 39410 4510 p (02) 
35330 3062 p (02) 39410 4522 p (03) 
35340 3063 p (01) 39420 4522 p (03) 
35390 3062 p (02) 39430 4522 p (03) 
35390 4023 P (1 O) 39440 3314 p (01) 
35420 4102 p (05) 39440 4521 p (01) 
35430 1126 p (03) 39490 4510 p (02) 
35440 1126 p (03) 39520 4101 p (03) 
35910 4023 P (1 O) 39530 4101 p (03) 
36020 5142 p (05) 39590 4101 p (03) 
36030 5142 p (05) 39620 3414 p (04) 
36040 5142 p (05) 39620 4012 p (03) 
36050 5142 p (05) 39630 4104 p (01) 
36090 5142 p (05) 39710 3414 p (04) 
37020 4102 p (05) 39710 4103 p (01) 
37030 4102 p (05) 39920 4105 p (01) 
37040 4102 p (05) 39930 4400 p (05) 
37050 9320 p (02) 39990 4300 p (07) 
37060 4102 p (05) 39990 4400 p (05) 
37060 9330 p (02) 39990 9340 p (01) 
38020 4523 p (01) 40020 111 o p (11) 
38030 3042 p (12) 40020 1124 p (04) 
38040 3042 p (12) 40020 1210 p (02) 
38050 3042 p (12) 40020 1510 p (02) 
38060 3042 p (12) 40030 1110 p (11) 
39120 4021 p (05) 40030 1124 p (04) 
39130 4021 p (05) 40030 1220 p (02) 
39140 4021 p (05) 40030 1520 p (02) 
39150 4021 p (05) 41020 1110 p (11) 
39190 4021 p (05) 41020 1124 p (04) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 p (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

41020 1210 p (02) 51020 111 o p (11} 

41020 1510 p (02) 51020 1125 p (05) 

41030 1110 p (11) 51020 1311 p (02) 

41030 1124 p (04) 51020 1611 p (01} 

41030 1220 p (02) 51030 111 o p (11) 

41030 1520 p (02) 51030 1125 p (05) 

42120 5320 p (03) 51030 1320 p (03) 

42130 5320 p (03) 51030 1620 p (02) 

42140 5320 p (03) 51040 1312 p (03) 

42220 3316 p (02) 51040 1612 p (01} 

42230 3316 p (02) 51050 1320 p (03} 

43120 3320 p (05) 51050 1620 p (02) 

43130 3320 p (05) 51090 1312 p (03) 

43140 3320 p (05) 51090 1319 p (02} 

43220 3320 p (05) 51090 1619 p (01} 

43230 3320 p (05) 52020 5150 p (05) 

44120 3311 p (02) 52030 5150 p (05) 

44130 3311 p (02) 52040 5150 p (05) 

44220 3313 p (02) 52050 5141 p (03} 

44230 3312 p (02) 52060 5150 p (05) 

44320 3519 p (03) 52070 5030 p (04} 

44330 3519 p (03) 52090 5150 p (05} 

44420 3315 p (02) 53120 5030 p (04} 

44430 3315 p (02) 53130 5010 p (05} 

45120 5330 p (06) 53140 5010 p (05} 

45130 5330 p (06) 53150 5010 p (05} 

45140 5330 p (06) 53160 5010 p (05) 

45150 5310 p (02) 53170 9121 p (06) 

45190 5330 p (06) 53190 5010 p (05} 

45220 9001 p (03) 53220 5030 p (04) 

45230 9002 p (02) 53230 5020 p (02) 

45240 5330 p (06) 53240 5030 p (04) 

45290 5330 p (06) 53250 5020 p (02} 

45290 9001 p (03) 53260 9121 p (06) 

45290 9002 p (02) 54010 9110 p (02} 

49020 4604 p (01) 54020 5191 p (02} 

49090 9001 p (03) 54030 5121 p (02} 

50020 1110 p (11) 54035 5121 p (02) 

50020 1125 p (05) 54040 5191 p (02) 

50020 1311 p (02) 54050 9121 p (06} 

50030 111 o p (11) 54055 9211 p (05) 

50030 1125 p (05) 54060 5141 p (03} 

50030 1320 p (03) 54065 5141 p (03} 

50040 1131 p (03) 54070 7933 p (09) 

50090 1125 p (05) 54090 5143 p (05) 

50090 1312 p (03) 55120 9211 p (05) 

50090 1319 p (02) 55130 9211 p (05} 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

55140 9211 p (05) 58990 5250 p (03) 
55150 9220 P (1 O) 58990 7516 p (02} 
55160 9320 p (02) 58990 9220 P (1 O) 
55190 9211 p (05) 59120 5143 p (05} 
55190 9220 P (1 O) 59130 5143 p (05) 
55020 9110 p (02) 59140 5143 p (05) 
55220 9121 p (06) 59150 5199 p (03} 
55230 9212 p (02) 59190 5143 p (05} 
55240 7250 p (03) 59220 5192 p (06) 
55290 9121 p (06) 59230 5192 p (06} 
56010 8364 p (17) 59240 5192 p (06) 
56010 9122 p (05) 59250 5192 p (06} 
56020 8364 p (17) 59260 5192 p (06) 
56030 8364 p (17) 59290 5192 p (06) 
56040 9122 p (05) 59290 9601 p (02} 
56050 9122 p (05) 59320 4603 p (06} 
56060 8364 p (17) 59330 4603 p (06) 
56070 9122 p (05) 59340 4603 p (06) 
56080 9122 p (05) 59390 4603 p (06} 
57020 5130 p (08) 59420 4603 p (06} 
57030 5130 p (08) 59430 9220 P (1 O) 
57040 5130 p (08) 59440 9220 p (10) 
57050 5130 p (08) 59450 9220 P (1 O) 
57060 5130 p (08) 59490 9220 P (1 O) 
57070 5130 p (08) 59920 9220 P (1 O) 
57090 5130 p (08) 59930 9220 P (1 O) 
58110 5230 p (03) 59940 5310 p (02} 
58120 3071 p (04) 59990 5199 p (03) 
58130 5230 p (03) 59990 7250 p (03} 
58190 3071 p (04) 59990 8542 p (13) 
58220 2530 p (02) 59990 9310 p (01} 
58230 2950 p (03) 60120 1110 p (11) 
58320 1020 p (06) 60120 1121 p (02} 
58330 2950 p (03) 60120 1401 p (02} 
58340 5240 p (02) 60120 1701 p (03} 
58350 5240 p (02) 60130 1701 p (03} 
58420 3521 p (02) 60130 6021 p (14) 
58420 5221 p (01) 60130 6022 p (06} 
58420 5222 p (01) 60210 1110 p (11) 
58430 3521 p (02) 60210 1121 p (02} 
58430 5223 p (03) 60210 1401 p (02} 
58440 5250 p (03) 60210 1701 p (03} 
58450 5250 p (03) 61110 6011 p (05) 
58450 5299 p (01) 61110 6012 p (03} 
58920 3523 p (01) 61120 6011 p (05} 
58930 9220 p (10) 61130 6011 p (05} 
58940 5291 p (01) 61140 6011 p (05) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

61150 6012 p (03) 62720 6022 p (06) 

61190 6011 p (05) 62730 6022 p (06) 

61190 6012 p (03) 62740 6022 p (06) 

61210 6111 p (04) 62790 6022 p (06) 

61220 6111 p (04) 62790 9410 p (03) 

61230 6111 p (04) 62820 8530 p (02) 

61240 6111 p (04) 62830 9800 P (1 O) 

61250 6112 p (01) 62920 6129 p (05) 

61290 6119 p (01) 62930 6129 p (05) 

61310 6220 p (01) 62940 6021 p (14) 

61410 6210 p (01) 62950 6021 p (14) 

61510 6312 p (02) 62960 6022 p (06) 

61510 6313 p (01) 62990 6129 p (05) 

61520 6311 p (02) 63110 6241 p (09) 

61590 6312 p (02) 63120 6241 p (09) 

61590 6314 p (02) 63130 6241 p (09) 

62110 6230 p (02) 63140 6241 p (09) 

62110 9410 p (03) 63190 6241 p (09) 

62110 9430 p (02) 63220 6241 p (09) 

62115 6021 p (14) 63230 6241 p (09) 

62120 6021 p (14) 63240 6241 p (09) 

62125 6021 p (14) 63250 5230 p (03) 

62130 6021 p (14) 63290 6241 p (09) 

62140 6021 p (14) 63290 9440 p (01) 

62150 6021 p (14) 64120 6323 p (01) 

62160 6021 p (14) 64130 6322 p (02) 

62170 6021 p (14) 64140 6322 p (02) 

62175 6021 p (14) 64220 6311 p (02) 

62180 6021 p (14) 64220 6321 p (02) 

62190 6021 p (14) 64230 6321 p (02) 

62190 9410 p (03) 64310 6314 p (02) 

62410 6121 p (07) 64310 6324 p (03) 

62410 6230 p (02) 64920 6324 p (03) 

62410 9420 p (02) 64990 6324 p (03) 

62410 9430 p (02) 64990 9450 p (01) 

62420 6121 p (07) 70010 7010 p (02) 

62430 6121 p (07) 70010 7020 p (02) 

62440 6121 p (07) 70010 7030 p (02) 

62450 6121 p (07) 70010 7310 p (02) 

62460 6121 p (07) 70010 7320 p (02) 

62460 6129 p (05) 70010 7331 p (03) 

62490 6121 p (07) 70010 7332 p (02) 

62490 6129 p (05) 70010 7340 p (02) 

62610 6122 p (03) 70010 7410 p (02) 

62610 9420 p (02) 70010 8010 p (02) 

62620 6122 p (03) 70010 8020 p (02) 

62690 6122 p (03) 70010 8030 p (02) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

70010 8040 p (02) 71160 7421 p (05) 

70010 8050 p (02) 71170 7421 p (05) 

70010 8060 p (02) 71180 9500 p (02) 

70010 8070 p (03) 71190 7421 p (05} 

70010 8210 p (02) 71190 9500 p 902} 

70010 8220 p (02) 71220 7423 p (09} 

70010 8230 p (02) 71230 8112 p (07) 

70010 8240 p (02) 71240 8112 p (07) 

70010 8250 p (03) 71250 8112 p (07) 

70010 8260 p (02) 71260 8112 p (07) 

70010 8270 p (02) 71270 8112 p (07} 

70010 8280 p (02) 71290 8112 p (07) 

70010 8520 p (02) 71320 3027 p (03) 

70020 7410 p (02) 71330 8113 p (05) 

70020 8010 p (02) 71340 8113 p (05} 

70030 8020 p (02) 71350 3027 p (03} 

70030 8210 p (02) 71360 8113 p (05} 

70040 8050 p (02) 71370 3027 p (03) 

70050 7331 p (03) 71380 8113 p (05) 

70050 8070 p (03) 71390 8113 p (05} 

70055 7340 p (02) 72120 8121 p (08) 

70060 8220 p (02) 72130 8121 p (08) 

70060 8230 p (02) 72140 8121 p (08) 

70060 8250 p (03) 72150 8121 p (08) 

70065 8270 p (02) 72160 8121 p (08) 

70070 8260 p (02) 72170 8121 p (08} 

70075 7010 p (02) 72180 8121 p (08) 

70075 7020 p (02) 72190 8121 p (08} 

70075 7030 p (02) 72220 8122 p (15} 

70075 8520 p (02) 72230 8122 p (15) 

70080 8060 p (02) 72240 8122 p (15) 

70090 7310 p (02) 72250 8122 p (15) 

70090 7320 p (02) 72260 8122 p (15} 

70090 7331 p (03) 72270 8122 p (15) 

70090 7332 p (02) 72290 8122 p (15) 

70090 8030 p (02) 72320 8122 p (15) 

70090 8040 p (02) 72330 8122 p (15) 

70090 8070 p (03) 72340 8122 p (15) 

70090 8240 p (02) 72390 8122 p (15) 

70090 8250 p (03) 72420 8122 p (15) 

70090 8280 p (02) 72430 8122 p (15) 

71105 7421 p (05) 72440 8122 p (15} 

71110 7421 p (05) 72450 8122 p (15) 

71120 8111 p (03) 72490 7713 P (1 O) 

71130 8111 p (03) 72520 7511 p (04) 

71140 8111 p (03) 72530 7511 p (04} 

71150 7422 p (01) 72540 7511 p (04) 
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Taula 1. Correspondimcia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

72540 8311 p (24) 73490 8143 p (05) 
72550 7511 p (04) 74120 8151 p (04) 
72560 8311 p (24) 74130 8151 p (04) 
72590 8311 p (24) 74140 8151 p (04) 
72620 8123 p (05) 74190 8151 p (04) 
72630 8123 p (05) 74220 8152 p (04) 
72640 8123 p (05) 74230 8152 p (04) 
72650 8123 p (05) 74240 8152 p (04) 
72690 8123 p (05) 74290 8152 p (04) 
72720 7521 p (07) 74320 8153 p (05) 
72730 8124 p (04) 74330 8153 p (05) 
72740 8124 p (04) 74340 8153 p (05) 
72750 8124 p (04) 74350 8153 p (05) 
72790 8124 p (04) 74390 8153 p (05) 
72820 8323 p (10) 74420 8154 p (06) 
72830 8323 P (1 O) 74430 8154 p (06) 
72840 8323 P (1 O) 74440 8154 p (06) 
72850 8323 P (1 O) 74450 8154 p (06) 
72890 8323 p (10) 74460 6242 p (02) 
72920 8323 P (1 O) 74460 8154 p (06) 
72930 8323 P (1 O) 74490 8154 p (06) 
72940 8323 P (1 O) 74490 8321 p (01) 

72990 8323 P (1 O) 74490 8378 p (08) 
73120 7911 p (04) 74520 8155 p (07) 
73120 8141 p (09) 74530 8155 p (07) 

73130 7911 p (04) 74540 8155 p (07) 
73130 8141 p (09) 74550 8155 p (07) 
73190 7911 p (04) 74560 8155 p (07) 
73210 8141 p (09) 74570 8155 p (07) 
73220 8141 p (09) 74590 8155 p (07) 
73230 8141 p (09) 74915 8159 p (07) 
73240 8141 p (09) 74920 8159 p (07) 
73250 8141 p (09) 74925 8159 p (07) 
73260 8141 p (09) 74930 6242 p (02) 
73270 7911 p (04) 74930 8159 p (07) 
73290 8141 p (09) 74935 8159 p (07) 
73320 8142 p (06) 74935 8361 p (17) 
73330 8142 p (06) 74940 8159 p (07) 

73340 8142 p (06) 74990 8159 p (07) 
73350 8142 p (06) 74990 8329 p (03) 
73360 8142 p (06) 75115 7931 p (13) 
73390 8142 p (06) 75120 7931 p (13) 
73420 8143 p (05) 75120 8361 p (17) 
73430 8143 p (05) 7512!1 7931 p (13) 
73440 8143 p (05) 75125 8361 p (17) 
73450 8143 p (05) 75130 7931 p (13) 
73460 7920 p (14) 75130 8361 p (17) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

75135 7931 p (13) 75625 8364 p (17) 
75135 8361 p (17) 75630 8364 p (17) 
75140 7931 p (13) 75635 8364 p (17) 
75140 8361 p (17) 75640 8364 p (17) 
75145 7931 p (13) 75645 8364 p (17) 
75145 8361 p (17) 75650 8364 p (17) 
75150 7931 p (13) 75655 8364 p (17) 
75150 8361 p (17) 75660 8364 p (17) 
75155 7931 p (13) 75665 8364 p (17) 
75155 8361 p (17) 75670 8364 p (17) 
75190 7931 p (13) 75690 8364 p (17) 
75190 8361 p (17) 75720 8365 p (12) 
75220 8361 p (17) 75730 7933 p (09) 
75230 8361 p (17) 75730 8369 p (06) 
75240 8361 p (17) 75740 7933 p (09) 
75250 8361 p (17) 75790 8369 p (06) 
75290 8361 p (17) 75820 7931 p (13) 
75320 7932 p (16) 75830 7931 p (13) 
75330 7932 p (16) 75840 7931 p (13) 
75340 7935 p (09) 75840 8361 p (17) 
75350 8362 p (12) 75850 7913 p (09) 
75390 8362 p (12) 75850 8361 p (17) 
75415 8362 p (12) 75860 7913 p (09) 
75420 7932 p (16) 75890 7913 p (09) 
75425 8362 p (12) 75920 7932 p (16) 
75430 7742 p (04) 75930 8369 p (06) 
75430 7932 p (16) 75940 7932 p (16) 
75435 7742 p (04) 75950 8362 p (12) 
75435 7932 p (16) 75960 7932 p (16) 
75440 8362 p (12) 75990 7932 p (16) 
75445 8362 p (12) 76120 7941 p (14) 
75450 8362 p (12) 76130 7941 p (14) 
75455 7932 p (16) 76140 7941 p (14) 
75460 8362 p (12) 76140 8365 p (12) 
75465 8362 p (12) 76150 7941 p (14) 
75470 3073 p (05) 76150 8365 p (12) 
75470 7932 p (16) 76160 7941 p (14) 
75475 7932 p (16) 76160 8365 p (12) 
75490 7932 p (16) 76170 7941 p (14) 
75520 8362 p (12) 76170 8365 p (12) 
75530 8362 p (12) 76180 7941 p (14) 
75540 7932 p (16) 76180 8365 p (12) 
75550 7742 p (04) 76190 7941 p (14) 
75550 7932 p (16) 76190 8365 p (12) 
75590 7932 p (16) 76220 7941 p (14) 
75615 8364 p (17) 76230 7941 p (14) 
75620 8364 p (17) 76230 8365 p (12) 
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Taula 1. Correspondemcia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

76240 7941 p (14) 77550 7803 p (05) 
76240 8365 p (12) 77550 8372 p (06) 
76250 7941 p (14) 77590 7803 p (05) 
76260 7941 p (14) 77590 7805 p (03) 
76260 8365 p (12) 77590 8372 p (06) 
76290 7941 p (14) 77610 7802 p (09) 
76290 8365 p (12) 77610 8374 p (08) 
77120 8373 p (04) 77620 7802 p (09} 
77130 8373 p (04) 77620 8374 p (08} 
77140 8373 p (04) 77630 7802 p (09) 
77190 8373 p (04) 77630 8374 p (08} 
77220 8376 p (06) 77640 7802 p (09} 
77230 8376 p (06) 77640 8374 p (08) 
77240 8376 p (06) 77650 7802 p (09} 
77250 8376 p (06) 77650 8374 p (08} 
77260 8376 p (06) 77660 7802 p (09) 
77290 8376 p (06) 77660 8374 p (08) 
77310 7801 p (09) 77670 7802 p (09} 
77320 7801 p (09) 77670 8374 p (08} 
77330 7801 p (09) 77690 7802 p (09) 
77340 7801 p (09) 77690 8374 p (08) 
77390 7801 p (09) 77720 7804 p (07} 
77390 8371 p (05) 77720 8375 p (14} 
77410 8375 p (14) 77730 8375 p (14) 
77415 7801 p (09) 77740 8375 p (14) 
77415 8371 p (05) 77750 8375 p (14} 
77420 7801 p (09) 77760 8375 p (14) 
77420 8371 p (05) 77790 8375 p (14) 
77425 7804 p (07) 77820 8378 p (08} 
77425 8375 p (14) 77825 8378 p (08} 
77430 8371 p (05) 77830 8378 p (08} 
77430 8375 p (14) 77835 8378 p (08) 
77435 8371 p (05) 77840 7802 p (09} 
77435 8375 p (14) 77850 7804 p (07} 
77440 8375 p (14) 77850 8378 p (08) 
77450 7801 p (09) 77860 7805 p (03) 
77460 7801 p (09) 77870 7804 p (07} 
77470 7804 p (07) 77870 8378 p (08} 
77470 8375 p (14) 77880 7804 p (07} 
77490 7804 p (07) 77880 8375 p (14} 
77490 8375 p (14) 77890 8378 p (08) 
77510 7803 p (05) 77920 8377 p (04} 
77510 8372 p (06) 77930 8377 p (04} 
77520 8372 p (06) 77940 8377 p (04) 
77530 7803 p (05) 77950 8377 p (04) 
77503 8372 p (06) 77990 7805 p (03) 
77540 7803 p (05) 78120 7806 P (1 O) 
77540 8372 p (06) 78130 7806 P (1 O) 
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Taula 1. Correspondemcia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

78130 8379 p (07) 79630 7937 p (04) 
78140 7806 P (1 O) 79640 7937 p (04) 
78140 8379 p (07) 79690 7937 p (04) 
78150 7806 p (10) 79920 7936 p (13) 
78160 8379 p (07) 79930 7936 p (13) 
78170 8379 p (07) 79940 7936 p (13) 
78190 7806 P (1 O) 79990 7936 p (13) 
78190 8379 p (07) 79990 8416 p (03) 
78220 7806 P (1 O) 80110 7942 p (18) 
78230 8379 p (07) 80120 7942 p (18) 
78290 7806 p (10) 80130 7942 p (18) 
78320 8379 p (07) 80190 7942 p (18) 
78390 7806 p (10) 80215 7942 p (18) 
78920 7806 P (1 O) 80215 8366 P (1 O) 
78990 7806 p (10) 80220 7942 p (18) 
79120 7933 p (09) 80220 8366 P (1 O) 
79130 7933 p (09) 80225 7942 p (18) 
79140 7933 p (09) 80225 8366 p (10) 
79190 7933 p (09) 80230 7942 p (18) 
79220 7934 p (06) 80230 8366 P (1 O) 
79230 7934 p (06) 80235 7942 p (18) 
79240 7934 p (06) 80235 8366 P (1 O) 
79250 7934 p (06) 80240 7942 p (18) 
79260 7934 p (06) 80240 8366 P (1 O) 
79290 7934 p (06) 80245 7942 p (18) 
79320 7933 p (09) 80245 8366 P (1 O) 
79330 8369 p (06) 80250 7942 p (18) 
79390 7933 p (09) 80250 8366 P (1 O) 
79420 7935 p (09) 80255 7942 p (18) 
79430 7935 p (09) 80255 8366 P (1 O) 
79440 7935 p (09) 80290 7942 p (18) 
79450 7935 p (09) 80290 8366 P (1 O) 
79450 8369 p (06) 80320 7742 p (04) 
79460 7935 p (09) 80330 7942 p (18) 
79470 7935 p (09) 80340 7942 p (18) 
79480 7935 p (09) 80340 8365 p (12) 
79490 7935 p (09) 80350 7942 p (18) 
79490 8369 p (06) 80360 8363 p (03) 
79510 7936 p (13) 80370 8416 p (03) 
79520 7936 p (13) 80390 7942 p (18) 
79530 7936 p (13) 81120 7920 p (14) 
79540 7936 p (13) 81190 7920 p (14) 
79550 8363 p (03) 81205 7912 P (1 O) 
79560 7936 p (13) 81208 8340 p (08) 
79570 8363 p (03) 81210 7912 P (1 O) 
79590 7936 p (13) 81220 7912 P (1 O) 
79620 7937 p (04) 81230 7912 P (1 O) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

81240 7912 p (10) 83350 7523 p (11) 
81250 7912 P (1 O) 83360 7523 p (11) 
81260 7912 P (1 O) 83370 7523 p (11) 
81270 7912 P (1 O) 83380 7523 p (11) 
81280 7912 p (10) 83385 7523 p (11) 
81290 7912 p (10) 83390 7523 p (11) 
81290 8340 p (08) 83410 8311 p (24) 
81920 7920 p (14) 83420 8311 p (24) 
81925 7920 p (14) 83430 8311 p (24) 
81930 7920 p (14) 83440 8311 p (24) 
81935 7920 p (14) 83450 8311 p (24) 
81940 7920 p (14) 83460 8311 p (24) 
81945 7920 p (14) 83465 8311 p (24) 
81950 7920 p (14) 83470 8311 p (24) 
81950 8340 p (08) 83475 8311 p (24) 
81955 7240 p (09) 83480 8311 p (24) 
81955 7920 p (14) 83490 8311 p (24) 
81960 7920 p (14) 83520 8323 P (1 O) 
81965 7920 p (14) 83530 7524 p (05) 
81990 7920 p (14) 83540 7524 p (05) 
81990 8340 p (08) 83550 7524 p (05) 
81990 8415 p (01) 83560 7524 p (05) 
82020 7423 p (09) 83590 7524 p (05) 
82020 8112 p (07) 83620 7522 p (08) 
82030 7423 p (09) 83630 7522 p (08) 
82040 7423 p (09) 83690 7522 p (08) 
82050 7423 p (09) 83920 8311 p (24) 
82050 8312 p (07) 83930 7521 p (07) 
82060 7423 p (09) 83940 8311 p (24) 
82070 7423 p (09) 83950 8311 p (24) 
82080 7423 p (09) 83960 8311 p (24) 
82090 7423 p (09) 83990 8311 p (24) 
83110 7521 p (07) 83990 8417 p (04) 
83120 7521 p (07) 84105 7613 p (33) 
83130 7521 p (07) 84110 7613 p (33) 
83140 7521 p (07) 84110 8411 p (13) 
83190 7521 P(07} 84115 7611 p (05) 
83220 7522 p (08) 84115 8411 p (13) 
83230 7522 p (08) 84120 7612 p (05) 
83240 7522 p (08) 84120 8411 p (13) 
83250 7522 p (08) 84125 7613 p (33) 
83290 7522 p (08) 84125 8411 p (13) 
83305 7523 p (11) 84130 7613 p (33) 
83310 7523 p (11) 84130 8411 p (13) 
83320 7523 p (11) 84135 7613 p (33) 
83330 7523 p (11) 84135 8411 p (13) 
83340 7523 p (11) 84140 7613 p (33) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

84140 8411 p (13) 84985 3073 p (05} 
84145 7613 p (33) 84990 7613 p (33) 
84145 8411 p (13) 85110 7621 p (12} 
84150 7613 p (33) 85120 7621 p (12) 
84150 8411 p (13) 85130 7621 p (12) 
84155 7613 p (33) 85140 7621 p (12) 
84155 8411 p (13) 85150 7621 p (12) 
84160 7613 p (33) 85160 7621 p (12) 
84160 8411 p (13) 85190 7621 p (12) 
84165 7613 p (33) 85210 7622 p (10) 
84165 8411 p (13) 85220 7622 P (1 O) 
84170 7613 p (33) 85230 7622 P (1 O) 
84170 8411 p (13) 85240 7622 P (1 O) 
84175 7613 p (33) 85250 7622 P (1 O) 
84180 7613 p (33) 85260 7622 P (1 O) 
84185 7612 p (05) 85290 7622 P (1 O) 
84190 7613 p (33) 85320 8412 p (03) 
84220 7711 p (08) 85330 8413 p (02) 
84225 7711 p (08) 85340 8412 p (03) 
84230 7711 p (08) 85350 9700 p (03) 
84235 7711 p (08) 85390 8412 p (03) 
84240 7711 p (08) 85390 8413 p (02) 
84245 7711 p (08) 85420 7622 P (1 O) 
84250 7711 p (08) 85430 7622 P (1 O) 
84290 7711 p (08) 85510 7230 p (05) 
84320 7611 p (05) 85520 7230 p (05) 
84330 7611 p (05) 85530 7621 p (12) 
84340 7611 p (05) 85535 7621 p (12) 
84390 7611 p (05) 85540 7621 p (12) 
84410 7612 p (05) 85550 7230 p (05) 
84420 7612 p (05) 85560 7230 p (05) 
84490 7612 p (05) 85570 7621 p (12) 
84910 7613 p (33) 85590 7230 p (05) 
84915 7613 p (33) 85620 7623 p (03) 
84920 7613 p (33) 85630 7623 p (03) 
84925 7613 p (33) 85690 7623 p (03) 
84930 7613 p (33) 85720 7624 p (05) 
84935 7613 p (33) 85730 7624 p (05) 
84940 7613 p (33) 85740 7624 p (05) 
84945 7613 p (33) 85750 7624 p (05) 
84950 7613 p (33) 85790 7624 p (05) 
84955 7613 p (33) 85920 3073 p (05) 
84960 7613 p (33) 85990 7621 p (12) 
84965 7613 p (33) 85990 7622 P (1 O) 
84970 7613 p (33) 86120 3042 p (12) 
84975 7613 p (33) 86130 3041 p (11) 
84980 7613 p (33) 86130 3042 p (12) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

86140 3041 p (11) 88020 7713 P (1 O) 

86140 3042 p (12) 88030 7713 P (1 O) 

86150 3041 p (11) 88040 7713 P (1 O) 
86150 3042 p (12) 88050 7713 P (1 O) 

86160 3042 p (12) 88060 7713 P (1 O) 
86190 3042 p (12) 88070 7713 P (1 O) 

86220 3041 p (11) 88080 7713 P (1 O) 

86230 3042 p (12) 88090 7713 P (1 O) 

86240 3042 p (12) 89120 7732 P (1 O) 

86290 3041 p (11) 89124 7732 P (1 O) 

87105 7220 p (08) 89128 8131 p (17) 

87110 7220 p (08) 89130 8131 p (17) 

87120 7220 p (08) 89135 7732 P (1 O) 

87130 7220 p (08) 89140 8131 p (17) 

87140 7220 p (08) 89145 7732 P (1 O) 

87150 7220 p (08) 89145 8131 p (17) 

87190 7220 p (08) 89150 7732 P (1 O) 

87215 7512 p (09) 89150 8131 p (17) 

87220 7512 p (09) 89155 7732 P (1 O) 

87230 7512 p (09) 89160 7732 P (1 O) 

87235 7512 p (09) 89165 7732 P (1 O) 

87240 7512 p (09) 89165 8131 p (17) 

87245 7512 p (09) 89170 8131 p (17) 

87250 7512 p (09) 89175 8131 p (17) 

87250 8311 p (24) 89180 7732 P (1 O) 

87260 7512 p (09) 89190 7732 P (1 O) 

87290 7512 p (09) 89190 8131 p (17) 

87310 7513 p (09) 89210 7731 p (11) 

87320 7513 p (09) 89215 7731 p (11) 

87330 7513 p (09) 89220 7731 p (11) 

87340 7513 p (09) 89225 7731 p (11) 

87350 7513 p (09) 89230 7731 p (11) 

87360 7513 p (09) 89235 7731 p (11) 

87370 7513 p (09) 89240 7731 p (11) 

87380 7513 p (09) 89245 7731 p (11) 

87390 7513 p (09) 89250 7731 p (11) 

87390 8414 p (06) 89250 8131 p (17) 

87420 7514 p (08) 89255 8131 p (17) 

87430 7514 p (08) 89260 7731 p (11) 

87440 7514 p (08) 89290 7731 p (11) 

87450 7514 p (08) 89320 8131 p (17) 

87455 7514 p (08) 89330 8131 p (17) 

87460 7514 p (08) 89340 8131 p (17) 

87465 8311 p (24) 89350 8131 p (17) 

87470 7514 p (08) 89360 8131 p (17) 

87490 7514 p (08) 89390 8131 p (17) 

88010 7713 P (1 O) 89420 7733 p (04) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 p (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

89430 7733 p (04) 92120 7721 p (09) 
89440 7733 p (04) 92130 7721 p (09) 
89490 7733 p (04) 92135 7721 p (09) 
89490 8170 p (02) 92140 7721 p (09) 
89520 7734 p (09) 92145 7721 p (09) 
89530 7734 p (09) 92150 7721 p (09) 
89540 7734 p (09) 92155 7721 p (09) 
89550 7734 p (09) 92190 7721 p (09) 
89560 7734 p (09) 92220 8351 p (09) 
89570 7734 p (09) 92225 8351 p (09) 
89590 7734 p (09) 92230 8351 p (09) 
89920 8139 p (07) 92240 8351 p (09) 
89930 8139 p (07) 92250 8351 p (09) 
89940 8139 p (07) 92260 8351 p (09) 
89950 8139 p (07) 92270 8351 p (09) 
89960 8139 p (07) 92290 8351 p (09) 
89970 8139 p (07) 92320 7722 p (04) 
89990 8139 p (07) 92325 7722 p (04) 
90120 8331 P (1 O) 92330 7722 p (04) 
90125 8331 P (1 O) 92390 7722 p (04) 
90130 8331 P (1 O) 92415 7723 p (15) 
90135 8331 P (1 O) 92420 7723 p (15) 
90140 8414 p (06) 92430 7723 p (15) 
90140 8417 p (04) 92440 7723 p (15) 
90150 8332 p (08) 92445 7723 p (15) 
90155 8332 p (08) 92450 7723 p (15) 
90160 8332 p (08) 92460 7723 p (15) 
90165 8332 p (08) 92490 7723 p (15) 
90170 8414 p (06) 92510 7723 p (15) 
90170 8417 p (04) 92520 7723 p (15) 
90180 8332 p (08) 92530 7723 p (15) 
90190 8331 P (1 O) 92540 7723 p (15) 
90190 8332 p (08) 92550 7723 p (15) 
90220 8331 p (10) 92560 7723 p (15) 
90230 8331 P (1 O) 92590 7723 p (15) 
90240 8331 P (1 O) 92620 7725 p (03) 
90290 8331 P (1 O) 92630 8352 p (01) 
91020 7741 p (02) 92640 7725 p (03) 
91030 8353 p (07) 92690 7725 p (03) 
91040 8353 p (07) 92710 7724 p (07) 
91050 8353 p (07) 92710 8324 p (09) 
91060 8353 p (07) 92720 7724 p (07) 
91070 8353 p (07) 92720 8324 p (09) 
91080 8353 p (07) 92730 7724 p (07) 
91090 8353 p (07) 92730 8324 p (09) 
91090 8416 p (03) 92740 7724 p (07) 
92110 7721 p (09) 92740 8324 p (09) 
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Taula 1. Correspondimcia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

92750 7724 p (07) 94490 7936 p (13) 
92750 8324 p (09) 94490 8311 p (24) 
92760 7724 p (07) 94490 8332 p (08) 
92760 8324 p (09) 94490 8340 p (08) 
92790 7724 p (07) 94490 8414 p (06) 
92790 8324 p (09) 94520 8329 p (03) 
92920 7726 p (05) 94530 7741 p (02) 
92930 7726 p (05) 94530 8340 p (08) 
92940 7726 p (05) 94620 8322 p (01) 
92950 7726 p (05) 94630 8329 p (03) 
92950 8351 p (09) 94920 3111 p (02) 
92990 7726 p (05) 94930 7913 p (09) 
93120 7240 p (09) 94940 8324 p (09) 
93130 7240 p (09) 94950 8331 P (1 O) 
93190 7240 p (09) 94990 8324 p (09) 
93210 7240 p (09) 95110 7110 p (06) 
93920 7240 p (09) 95120 7110 p (06) 
93930 7240 p (09) 95130 7110 p (06) 
93940 7734 p (09) 95140 7110 p (06) 
93950 7734 p (09) 95145 7292 p (04) 
93990 7240 p (09) 95150 7292 p (04) 
94120 7712 p (08) 95160 7110 p (06) 
94130 7712 p (08) 95190 7110 p (06) 
94140 7712 p (08) 95210 7120 p (06) 
94150 7712 p (08) 95220 7120 p (06) 
94160 7712 p (08) 95230 7120 p (06) 
94170 7712 p (08) 95240 7120 p (06) 
94180 7712 p (08) 95250 7120 p (06) 
94190 7712 p (08) 95290 7120 p (06) 
94220 7913 p (09) 95290 8312 p (07) 
94230 7913 p (09) 95320 7291 p (06) 
94240 7913 p (09) 95330 7291 p (06) 
94250 7913 p (09) 95340 7291 p (06) 
94290 7913 p (09) 95350 7291 p (06) 
94320 8312 p (07) 95360 7291 p (06) 
94330 8312 p (07) 95390 7291 p (06) 
94340 8312 p (07) 95410 7130 p (11) 
94390 8312 p (07) 95415 7130 p (11) 
94420 7936 p (13) 95420 7130 p (11) 
94420 8311 p (24) 95430 7130 p (11) 
94420 8340 p (08) 95440 7130 p (11) 
94420 8414 p (06) 95445 7130 p (11) 
94430 7936 p (13) 95450 7130 p (11) 
94430 8311 p (24) 95455 7130 p (11) 
94430 8340 p (08) 95460 7130 p (11) 
94430 8414 p (06) 95470 7130 p (11) 
94440 8332 p (08) 95475 7292 p (04) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

95490 7130 p (11) 97130 9800 P (1 O) 
95490 8417 p (04) 97135 9800 P (1 O) 
95520 7210 p (05) 97140 9800 P (1 O) 
95530 7210 p (05) 97145 9800 P (1 O) 
95540 7210 p (05) 97150 9700 p (03) 
95550 7210 p (05) 97155 8490 p (03) 
95590 7210 p (05) 97160 8490 p (03) 
95620 7293 p (06) 97170 8490 p (03) 
95630 7293 p (06) 97190 9330 p (02) 
95640 7293 p (06) 97190 9800 P (1 O) 
95650 7293 p (06) 97205 7515 p (08) 
95660 7293 p (06) 97210 7515 p (08) 
95690 7293 p (06) 97220 7515 p (08) 
95720 7294 p (06) 97230 7515 p (08) 
95730 7294 p (06) 97240 7515 p (08) 
95740 7294 p (06) 97250 7515 p (08) 
95750 7294 p (06) 97260 7515 p (08) 
95760 7294 p (06) 97290 7515 p (08) 
95790 7294 p (06) 97320 8542 p (13) 
95920 7299 p (01) 97325 8542 p (13) 
95930 7240 p (09) 97330 8542 p (13) 
95940 7140 p (04) 97335 8542 p (13) 
95945 7140 p (04) 97340 8542 p (13) 
95950 7220 p (08) 97345 8542 p (13) 
95955 7140 p (04) 97350 8542 p (13) 
95960 7516 p (02) 97355 8542 p (13) 
95970 7292 p (04) 97360 8542 p (13) 
95975 7250 p (03) 97390 8542 p (13) 
95990 7140 p (04) 97420 8541 p (11) 
96120 8161 p (07) 97425 8541 p (11) 
96130 8161 p (07) 97430 8541 p (11) 
96140 8161 p (07) 97435 8541 p (11) 
96150 8161 p (07) 97440 8541 p (11) 
96160 8161 p (07) 97445 8541 p (11) 
96170 8161 p (07) 97450 8541 p (11) 
96190 8161 p (07) 97455 8541 p (11) 
96910 8163 p (09) 97460 8541 p (11) 
96920 8163 p (09) 97470 8541 p (11) 
96925 8163 p (09) 97475 8312 p (07) 
96930 8162 p (04) 97490 8541 p (11) 
96940 8163 p (09) 97920 8543 p (02) 
96950 8163 p (09) 97930 8630 p (04) 
96960 8163 p (09) 97940 8630 p (04) 
96970 8163 p (09) 97950 8530 p (02) 
96980 8163 p (09) 97990 8542 p (13) 
96990 8163 p (09) 97990 8543 p (02) 
97120 9800 P (1 O) 98120 8550 p (04) 
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Taula 1. Correspondencia entre les ocupacions de la CN0-79 normalitzada i els grups 
primaris de la CC0-94 

Ocupacions Grups primaris 

CN0-79 CC0-94 p (XX) 

98130 8550 p (04) 
98190 8550 p (04) 
98220 8162 p (04) 
98230 7613 p (33) 
98290 7613 p (33) 
98290 8162 p (04) 
98320 8511 p (05) 
98330 8162 p (04) 
98340 8511 p (05) 
98350 8511 p (05) 
98360 8511 p (05) 
98390 8511 p (05) 
98420 8512 p (07) 
98430 8512 p (07) 
98440 8512 p (07) 
98450 8512 p (07) 
98460 8512 p (07) 
98490 8512 p (07) 
98520 8620 p (02) 
98530 8610 p (04) 
98540 8620 p (02) 
98550 8610 p (04) 
98550 8630 p (04) 
98560 8610 p (04) 
98560 8630 p (04) 
98570 8640 p (01) 
98590 8610 p (04) 
98610 9800 p (10) 
98620 9800 P (1 O) 
98690 9800 P (1 O) 
98920 3025 p (01) 
98930 8542 p (13) 
98940 8550 p (04) 
98990 8512 p (07) 
99910 9121 p (06) 
99910 9212 p (02) 
99910 9351 p (01) 
99910 9352 p (01) 
99910 9601 p (02) 
99910 9602 p (01) 
99910 9700 p (03) 
X1010 X001 p (01) 
X2010 X002 p (01) 
X3010 X003 p (01) 
YOOOO 3522 p (01) 
YOOOO 5210 p (01) 
YOOOO 0010 p (01) 
YOOOO 0020 p (01) 
YOOOO 0030 p (01) 
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Taula 2. Correspondencia entre els grups primaris de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
de la CC0-94 

Grups primaris Subgrups Grups primaris Subgrups 

CN0-79 CC0-94 p (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

011 201 p (03) 068 313 p (05) 
012 201 p (03) 071 272 p (02) 
013 201 p (03) 071 313 p (05) 
014 261 p (01) 072 272 p (02) 
014 302 p (06) 073 313 p (05) 
020 204 p (02) 074 304 p (07) 
021 204 p (02) 075 511 p (01) 
021 205 p (08) 075 512 p (02) 
022 205 p (08) 076 304 p (07) 
023 205 p (08) 076 313 p (05) 
024 205 p (08) 079 312 p (01) 
025 205 p (08) 079 313 p (05) 
026 205 p (08) 079 513 p (02) 
027 205 p (08) 081 202 p (03) 
027 211 p (04) 082 202 p (03) 
028 211 p (04) 083 202 p (03) 
029 205 p (08) 084 203 p (02) 
030 264 p (02) 084 263 p (02) 
031 264 p (02) 085 203 p (02) 
031 265 p (08) 085 262 p (01) 
031 302 p (06) 085 303 p (02) 
032 265 p (08) 090 241 p (05) 
032 302 p (06) 090 242 p (01) 
033 265 p (08) 11 o 241 p (05) 
033 302 p (06) 110 291 p (03) 
033 303 p (02) 110 341 p (08) 
033 817 p (02) 121 231 p (01) 
034 265 p (08) 121 239 p (05) 
035 265 p (08) 122 232 p (01) 
036 265 p (08) 122 239 p (05) 
037 265 p (08) 123 239 p (05) 
037 271 p (02) 124 239 p (05) 
038 265 p (08) 129 239 p (05) 
039 301 p (01) 131 221 p (01) 
041 306 p (02) 131 223 p (03) 
041 322 p (02) 132 222 p (01) 
042 305 p (02) 132 223 p (03) 
043 305 p (02) 132 283 p (01) 
051 211 p (04) 133 281 p (02) 
052 211 p (04) 134 281 p (02) 
053 271 p (02) 135 282 p (01) 
053 311 p (02) 135 321 p (02) 
061 212 p (02) 139 223 p (03) 
061 219 p (01) 139 322 p (02) 
063 212 p (02) 139 354 p (10) 
065 213 p (01) 141 294 p (01) 
067 214 p (01) 149 355 p (01) 
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Taula 2. Correspondencia entre els grups primaris de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
de la CC0-94 

Grups primaris Subgrups Grups primaris Subgrups 

CN0-79 CC0-94 p (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

151 251 p (08) 212 351 p (03} 

152 251 p (08) 311 253 p (02) 

159 251 p (08) 311 295 p (03) 

161 251 p (08) 311 307 p (06) 

162 354 p (10) 311 341 p (08} 

163 304 p (07) 311 342 p (02} 

164 304 p (07) 312 307 p (06} 

171 251 p (08) 312 341 p (08) 

171 354 P (1 O) 321 341 p (08) 

172 251 p (08) 321 421 p (01) 

172 354 p (10) 321 430 p (04} 

173 251 p (08) 322 422 p (02} 

174 112 p (09) 331 331 p (08} 

175 354 p (10) 331 341 p (08} 

176 354 p (10) 331 401 p (04) 

179 251 p (08) 331 460 p (05) 

179 354 P (1 O) 332 401 p (04) 

181 354 P (1 O) 339 331 p (08) 

182 354 p (10) 339 460 p (05} 

189 354 P (1 O) 341 430 p (04) 

191 252 p (01) 342 263 p (02) 

191 292 p (01) 342 422 p (02} 

192 243 p (02) 351 402 p (06) 

193 293 p (01) 352 402 p (06} 

193 321 p (02) 353 306 p (02) 

193 353 p (01) 353 402 p (06) 

194 241 p (05) 354 112 p (09) 

194 291 p (03) 354 410 p (06} 

195 243 p (02) 359 402 p (06) 

196 241 p (05) 360 514 p (04) 

196 291 p (03) 370 410 p (06) 

199 241 p (05) 370 932 p (02) 

199 331 p (08) 370 933 p (02} 

199 351 p (03) 380 304 p (07} 

199 519 p (05) 380 452 p (02} 

201 101 p (02) 391 402 p (06} 

201 102 p (03) 392 402 p (06) 

201 103 p (01) 393 341 p (08} 

202 101 p (02) 393 342 p (02) 

202 102 p (03) 393 401 p (04) 

211 104 p (01) 393 430 p (04} 

211 111 p (07) 393 440 p (02) 

211 140 p (04) 394 331 p (08} 

212 112 p (09) 394 451 p (01} 

212 113 p (02) 394 452 p (02} 

212 140 p (04) 395 410 p (06} 

212 170 p (03) 396 341 p (08) 
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Taula 2. Correspondencia entre els grups primaris de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
de la CC0-94 

Grups primaris Subgrups Grups primaris Subgrups 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

396 401 p (04) 520 515 p (01) 

396 410 p (06) 531 501 p (01) 

397 341 p (08) 531 503 p (03) 

397 410 p (06) 531 912 p (06) 

399 410 p (06) 532 502 p (01) 

399 430 p (04) 532 503 p (03) 

399 440 p (02) 532 912 p (06) 

399 934 p (01) 540 512 p (02) 

400 111 p (07) 540 514 p (04) 

400 112 p (09) 540 519 p (05) 

400 121 p (02) 540 793 p (16) 

400 122 p (02) 540 911 p (02) 

400 151 p (02) 540 912 p (06) 

400 152 p (02) 540 921 p (04) 

410 111 p (07) 551 921 p (04) 

410 112 p (09) 551 922 p (04) 

410 121 p (02) 551 932 p (02) 

410 122 p (02) 552 725 p (03) 

410 151 p (02) 552 911 p (02) 

410 152 p (02) 552 912 p (06) 

421 532 p (01) 552 921 p (04) 

422 331 p (08) 560 836 p (18) 

431 332 p (02) 560 912 p (06) 

432 332 p (02) 570 513 p (02) 

441 331 p (08) 581 307 p (06) 

442 331 p (08) 581 523 p (02) 

443 351 p (03) 582 253 p (02) 

444 331 p (08) 582 295 p (03) 

451 531 p (02) 583 102 p (03) 

451 533 p (02) 583 295 p (03) 

452 533 p (02) 583 524 p (01) 

452 900 p (02) 584 352 p (03) 

490 460 p (05) 584 522 p (01) 

490 900 p (02) 584 525 p (02) 

500 111 p (07) 584 529 p (02) 

500 112 p (09) 589 352 p (03) 

500 113 p (02) 589 525 p (02) 

500 131 p (02) 589 529 p (02) 

500 132 p (02) 589 751 p (07) 

510 111 p (07) 589 922 p (04) 

510 112 p (09) 591 514 p (04) 

510 131 p (02) 591 519 p (05) 

510 132 p (02) 592 519 p (05) 

510 161 p (01) 592 960 p (02) 

510 162 p (01) 593 460 p (05) 

520 503 p (03) 594 460 p (05) 

520 514 p (04) 594 922 p (04) 
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Taula 2. Correspondencia entre els grups primaris de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
de la CC0-94 

Grups primaris Subgrups Grups primaris Subgrups 

CN0-79 CC0-94 p (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

599 519 p (05) 700 701 p (01} 

599 531 p (02) 700 702 p (01) 

599 725 p (03) 700 703 p (01} 

599 854 p (05) 700 731 p (01) 

599 922 p (04) 700 732 p (01} 

599 931 p (01) 700 733 p (01) 

601 111 p (07) 700 734 p (01) 

601 112 p (09) 700 741 p (01) 

601 140 p (04) 700 801 p (01) 

601 170 p (03) 700 802 p (01) 

601 602 p (04) 700 803 p (01) 

602 111 p (07) 700 804 p (01} 

602 112 p (09) 700 805 p (01} 

602 140 p (04) 700 806 p (01) 

602 170 p (03) 700 807 p (01} 

611 601 p (01) 700 821 p (01) 

612 611 p (01) 700 822 p (01) 

613 622 p (01) 700 823 p (01} 

614 621 p (01) 700 824 p (01} 

615 631 p (03) 700 825 p (01) 

621 602 p (04) 700 826 p (01) 

621 623 p (02) 700 827 p (01) 

621 941 p (02) 700 828 p (01) 

621 943 p (02) 700 852 p (01) 

624 612 p (03) 711 742 p (03) 

624 623 p (02) 711 811 p (04) 

624 942 p (02) 711 950 p (01) 

624 943 p (02) 712 742 p (03} 

626 612 p (03) 712 811 p (04) 

626 942 p (02) 713 302 p (06) 

627 602 p (04) 713 811 p (04) 

627 941 p (02) 721 812 p (06) 

628 853 p (02) 722 812 p (06} 

628 980 p (03) 723 812 p (06) 

629 602 p (04) 724 771 p (04) 

629 612 p (03) 724 812 p (06) 

631 624 p (04) 725 751 p (07} 

632 523 p (02) 725 831 P (1 O) 

632 624 p (04) 726 812 p (06) 

632 944 p (01) 727 752 p (07} 

641 632 p (04) 727 812 p (06) 

642 631 p (03) 728 832 p (09} 

642 632 p (04) 729 832 p (09) 

643 631 p (03) 731 791 p (06} 

643 632 p (04) 731 814 p (04} 

649 632 p (04) 732 791 p (06} 

649 945 p (01) 732 814 p (04) 
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Taula 2. Correspondencia entre els grups primaris de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
de la CC0-94 

Grups primaris Subgrups Grups primaris Subgrups 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

733 814 p (04) 776 780 p (11) 

734 792 p (03) 776 837 p (13) 

734 814 p (04) 777 780 p (11) 

741 815 p (06) 777 837 p (13) 

742 815 p (06) 778 780 p (11) 

743 815 p (06) 778 837 p (13) 

744 624 p (04) 779 780 p (11) 

744 815 p (06) 779 837 p (13} 

744 832 p (09) 781 780 p (11) 

744 837 p (13) 781 837 p (13) 

745 815 p (06) 782 780 p (11) 

749 624 p (04) 782 837 p (13} 

749 815 p (06) 783 780 p (11) 

749 832 p (09) 783 837 p (13} 

749 836 p (18) 789 780 p (11) 

751 793 p (16) 791 793 p (16} 

751 836 p (18) 792 793 p (16) 

752 836 p (18) 793 793 p (16) 

753 793 p (16) 793 836 p (18) 

753 836 p (18) 794 793 p (16) 

754 307 p (06) 794 836 p (18) 

754 774 p (05) 795 793 p (16) 

754 793 p (16) 795 836 p (18) 

754 836 p (18) 796 793 p (16} 

755 774 p (05) 799 793 p (16) 

755 793 p (16) 799 841 p (11} 

755 836 p (18) 801 794 p (05) 

756 836 p (18) 802 794 p (05} 

757 793 p (16) 802 836 p (18) 

757 836 p (18) 803 774 p (05) 

758 791 p (06) 803 794 p (05} 

758 793 p (16) 803 836 p (18) 

758 836 p (18) 803 841 p (11) 

759 793 p (16) 811 792 p (03) 

759 836 p (18) 812 791 p (06) 

761 794 p (05) 812 834 p (04} 

761 836 p (18) 819 724 p (05) 

762 794 p (05) 819 792 p (03) 

762 836 p (18) 819 834 p (04) 

771 837 p (13) 819 841 p (11) 

772 837 p (13) 820 742 p (03} 

773 780 p (11) 820 811 p (04) 

773 837 p (13) 820 831 P (1 O) 

774 780 p (11) 831 752 p (07} 

774 837 p (13) 832 752 p (07} 

775 780 p (11) 833 752 p (07} 

775 837 p (13) 834 831 P (1 O) 
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Taula 2. Correspondencia entre els grups primaris de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
de la CC0-94 

Grups primaris Subgrups Grups primaris Subgrups 
CN0-79 CC0-94 p (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

835 752 p (07) 910 774 p (05) 

835 832 p (09) 910 835 p (04) 

836 752 p (07) 910 841 p (11) 

839 752 p (07) 921 772 p (07) 

839 831 P (1 O) 922 835 p (04) 

839 841 p (11) 923 772 p (07) 

841 761 p (05) 924 772 p (07) 

841 841 p (11) 925 772 p (07) 

842 771 p (04) 926 772 p (07) 

843 761 p (05) 926 835 p (04) 

844 761 p (05) 927 772 p (07) 

849 307 p (06) 927 832 p (09) 

849 761 p (05) 929 772 p (07) 

851 762 p (07) 929 835 p (04) 

852 762 p (07) 931 724 p (05) 

853 841 p (11) 932 724 p (05) 

853 970 p (03) 939 724 p (05) 

854 762 p (07) 939 773 p (05) 

855 723 p (01) 941 771 p (04) 

855 762 p (07) 942 791 p (06) 

856 762 p (07) 943 831 P (1 O) 

857 762 p (07) 944 793 p (16) 

859 307 p (06) 944 831 P (1 O) 

859 762 p (07) 944 833 p (04) 

861 304 p (07) 944 834 p (04) 

862 304 p (07) 944 841 p (11) 

871 722 p (02) 945 774 p (05) 

872 751 p (07) 945 832 p (09) 

872 831 P (1 O) 945 834 p (04) 

873 751 p (07) 946 832 p (09) 

873 841 p (11) 949 311 p (02) 

874 751 p (07) 949 791 p (06) 

874 831 p (10) 949 832 p (09) 

880 771 p (04) 949 833 p (04) 

891 773 p (05) 951 711 p (01) 

891 813 p (04) 951 729 p (06) 

892 773 p (05) 952 712 p (01) 

892 813 p (04) 952 831 P (1 O) 

893 813 p (04) 953 729 p (06) 

894 773 p (05) 954 713 p (01) 

894 817 p (02) 954 729 p (06) 

895 773 p (05) 954 841 p (11) 

899 813 p (04) 955 721 p (01) 

901 833 p (04) 956 729 p (06) 

901 841 p (11) 957 729 p (06) 

902 833 p (04) 959 714 p (01) 
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Taula 2. Correspondencia entre els grups primaris de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
de la CC0-94 

Grups primaris Subgrups 
CN0-79 CC0-94 P (XX) 
959 722 p (02) 
959 724 p (05) 
959 725 p (03) 
959 729 p (06) 
959 751 p (07) 
961 816 p (04) 
969 816 p (04) 
971 849 p (01) 
971 933 p (02) 
971 970 p (03) 
971 980 p (03) 
972 751 p (07) 
973 854 p (05) 
974 831 P (1 O) 
974 854 p (05) 
979 853 p (02) 
979 854 p (05) 
979 863 p (02) 
981 855 p (02) 
982 761 p (05) 
982 816 p (04) 
983 816 p (04) 
983 851 p (03) 
984 851 p (03) 
985 861 p (01) 
985 862 p (01) 
985 863 p (02) 
985 864 p (01) 
986 980 p (03) 
989 302 p (06) 
989 851 p (03) 
989 854 p (05) 
989 855 p (02) 
999 912 p (06) 
999 921 p (04) 
999 935 p (01) 
999 960 p (02) 
999 970 p (03) 
X10 xoo p (03) 
X20 xoo p (03) 
X30 xoo p (03) 
YOO 001 p (01) 
YOO 002 p (01) 
YOO 003 p (01) 
YOO 352 p (03) 
YOO 521 p (01) 
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Taula 3. Correspondencia entre els subgrups de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
principals de la CC0-94 

Subgrups Subgrups principals Subgrups Subgrups principals 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

01 20 p (03) 19 35 P (1 O) 

01 26 p (04) 19 51 p (07) 

01 30 p (16) 20 10 p (03) 

02 20 p (03) 21 10 p (03) 

02 21 p (03) 21 11 p (08) 

03 26 p (04) 21 14 p (02) 

03 27 p (03) 21 17 p (02) 

03 30 p (16) 21 35 P (1 O) 

03 81 p (09) 31 25 p (06) 

04 30 p (16) 31 29 p (05) 

04 32 p (03) 31 30 p (16) 

05 21 p (03) 31 34 p (05) 

05 27 p (03) 32 34 p (05) 

05 31 p (04) 32 42 p (02) 

06 21 p (03) 32 43 p (03) 

06 31 p (04) 33 33 p (06) 

07 27 p (03) 33 34 p (05) 

07 30 p (16) 33 40 p (03) 

07 31 p (04) 33 46 p (03) 

07 51 p (07) 34 26 p (04) 

08 20 p (03) 34 42 p (02) 

08 26 p (04) 34 43 p (03) 

08 30 p (16) 35 11 p (08) 

09 24 p (03) 35 30 p (16) 

11 24 p (03) 35 40 p (03) 

11 29 p (05) 35 41 p (03) 

11 34 p (05) 36 51 p (07) 

12 23 p (01) 37 41 p (03) 

13 22 p (01) 37 93 p (06) 

13 28 p (01) 38 30 p (16) 

13 32 p (03) 38 45 p (02) 

13 35 P (1 O) 39 33 p (06) 

14 29 p (05) 39 34 p (05) 

14 35 p (10) 39 40 p (03) 

15 25 p (06) 39 41 p (03) 

16 25 p (06) 39 43 p (03) 

16 30 p (16) 39 44 p (01) 

16 35 P (1 O) 39 45 p (02) 

17 11 p (08) 39 93 p (06) 

17 25 p (06) 40 11 p (08) 

17 35 P (1 O) 40 12 p (02) 

18 35 p (10) 40 15 p (02) 

19 24 p (03) 41 11 p (08) 

19 25 p (06) 41 12 p (02) 

19 29 p (05) 41 15 p (02) 

19 32 p (03) 42 33 p (06) 

19 33 p (06) 42 53 p (03) 
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Taula 3. Correspondencia entre els subgrups de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
principals de la CC0-94 

Subgrups Subgrups principals Subgrups Subgrups principals 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

43 33 p (06) 61 60 p (03) 

44 33 p (06) 61 61 p (02) 

44 35 p (10) 61 62 p (04) 

45 53 p (03) 61 63 p (02) 

45 90 p (02) 62 60 p (03) 

49 46 p (03) 62 61 p (02) 

49 90 p (02) 62 62 p (04) 

50 11 p (08) 62 85 p (05) 

50 13 p (02) 62 94 p (03) 

51 11 p (08) 62 98 p (03) 

51 13 p (02) 63 52 p (03) 

51 16 p (01) 63 62 p (04) 

52 50 p (02) 63 94 p (03) 

52 51 p (07) 64 63 p (02) 

53 50 p (02) 64 94 p (03) 

53 91 p (05) 70 70 p (01) 

54 51 p (07) 70 73 p (01) 

54 79 p (08) 70 74 p (03) 

54 91 p (05) 70 80 p (01) 

54 92 p (05) 70 82 p (01) 

55 72 p (07) 70 85 p (05) 

55 91 p (05) 71 30 p (16) 

55 92 p (05) 71 74 p (03) 

55 93 p (06) 71 81 p (09) 

56 83 p (19) 71 95 p (01) 

56 91 p (05) 72 75 p (06) 

57 51 p (07) 72 77 P (1 O) 

58 10 p (03) 72 81 p (09) 

58 25 p (06) 72 83 p (19) 

58 29 p (05) 73 79 p (08) 

58 30 p (16) 73 81 p (09) 

58 35 P (1 O) 74 62 p (04) 

58 52 p (03) 74 81 p (09) 

58 75 p (06) 74 83 p (19) 

58 92 p (05) 75 30 p (16) 

59 46 p (03) 75 77 P (1 O) 

59 51 p (07) 75 79 p (08) 

59 53 p (03) 75 83 p (19) 

59 72 p (03) 76 79 p (08) 

59 85 p (05) 76 83 p (19) 

59 92 p (05) 77 78 p (02) 

59 93 p (06) 77 83 p (19) 

59 96 p (02) 78 78 p (02) 

60 11 p (08) 78 83 p (19) 

60 14 p (02) 79 79 p (08) 

60 17 p (02) 79 83 p (19) 

60 60 p (03) 79 84 p (12) 
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Taula 3. Correspondencia entre els subgrups de la CN0-79 normalitzada i els subgrups 
principals de la CC0-94 

Subgrups Subgrups principals Subgrups Subgrups principals 

CN0-79 CC0-94 P (XX) CN0-79 CC0-94 P (XX) 

80 77 P (1 O) 95 75 p (07) 

80 79 p (08) 95 83 p (1 9) 

80 83 p (19) 95 84 p (12) 

80 84 p (12) 96 81 p (09) 

81 72 p (07) 97 75 p (07) 

81 79 p (08) 97 83 p (19) 

81 83 p (19) 97 84 p (12) 

81 84 p (12) 97 85 p (05) 

82 74 p (03) 97 86 p (02) 

82 81 p (09) 97 93 p (06) 

82 83 p (19) 97 97 p (03) 

83 75 p (06) 97 98 p (03) 

83 83 p (19) 98 30 p (16) 

83 84 p (12) 98 76 p (03) 

84 30 p (16) 98 81 p (09) 

84 76 p (03) 98 85 p (05) 

84 77 P (1 O) 98 86 p (02) 

84 84 p (12) 98 98 p (03) 

85 30 p (16) 99 91 p (05) 

85 72 p (07) 99 92 p (05) 

85 76 p (03) 99 93 p (06) 

85 84 p (12) 99 96 p (02) 

85 97 p (03) 99 97 p (03) 

86 30 p (16) X1 xo p (03) 

87 72 p (07) X2 xo p (03) 

87 75 p (06) X3 xo p (03) 

87 83 p (1 9) YO 00 p (01) 

87 84 p (12) YO 35 P (1 O) 

88 77 p (10) YO 52 p (03) 

89 77 p (10) 

89 81 p (09) 

90 83 p (19) 

90 84 p (12) 

91 77 P (1 O) 

91 83 p (19) 

91 84 p (12) 

92 77 P (1 O) 

92 83 p (19) 

93 72 p (07) 

93 77 p (10) 

94 31 p (04) 

94 77 P (1 O) 

94 79 p (08) 

94 83 p (19) 

94 84 p (12) 

95 71 p (01) 

95 72 p (07) 
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Taula 4. Correspondencia entre els grans grups de la CN0-79 normalitzada i els grups 
principals de la CC0-94 

Grans grups Grups principals Grans grups Grups principals 
eN0-79 ee0-94 P (XX) eN0-79 ee0-94 p (XX) 

o D p (04) 6 B p (04) 

o E p (04) 6 e p (04) 

o F P (1 O) 6 J p (03) 

o H p (04) 6 L p (02) 

o Q p (05) 6 R p (04) 

A p (06) 6 T p (05) 

D p (04) 7 F p (10) 

1 E p (04) 7 L p (02) 

F P (1 O) 7 M p (04) 

H p (04) 7 N p (04) 

2 A p (06) 7 p p (04) 

2 B p (04) 7 Q p (05) 

2 e p (04) 7 R p (04) 

2 F P (1 O) 7 T p (05) 

3 A p (06) 8 F p (10) 

3 D p (04) 8 M p (04) 

3 E p (04) 8 N p (04) 

3 F P (1 O) 8 p p (04) 

3 G p (03) 8 Q p (05) 

3 H p (04) 8 T p (05) 

3 S p (04) 9 F P (1 O) 

4 A p (06) 9 M p (04) 

4 B p (04) 9 N p (04) 

4 e p (04) 9 p p (04) 

4 F P (1 O) 9 Q p (05) 

4 G p (03) 9 R p (04) 

4 K p (02) 9 S p (04) 

4 S p (04) 9 T p (05) 

5 A p (06) X X p (01) 

5 B p (04) y F P (1 O) 

5 e p (04) y J p (03) 

5 D p (04) y u p (01) 

5 E p (04) 

5 F p (10) 

5 G p (03) 

5 H p (04) 

5 J p (03) 

5 K p (02) 

5 M p (04) 

5 N p (04) 

5 p p (04) 

5 Q p (05) 

5 R p (04) 

5 S p (04) 

5 T p (05) 

6 A p (06) 
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Taula 5. Correspondencia entre els grans grups de la CN0-79 normalitzada i els grans grups 
de la CC0-94 

Grans grups Grans grups Grans grups Grans grups 

CN0-79 CC0-94 p (XX) CN0-79 CC0-94 p (XX) 

o 2 p (04) X X p (01) 

o 3 p (10) y o p (01) 

o 5 p (07) y 3 P (1 O) 

o 8 p (06) y 5 p (07) 

p (06) 

1 2 p (04) 

1 3 P (1 O) 

5 p (07) 

2 p (06) 

2 3 P (1 O) 

3 p (06) 

3 2 p (04) 

3 3 P (1 O) 

3 4 p (03) 

3 5 p (07) 

3 9 p (07) 

4 1 p (06) 

4 3 P (1 O) 

4 4 p (03) 

4 5 p (07) 

4 9 p (07) 

5 1 p (06) 

5 2 p (04) 

5 3 p (10) 

5 4 p (03) 

5 5 p (07) 

5 7 p (04) 

5 8 p (06) 

5 9 p (07) 

6 1 p (06) 

6 5 p (07) 

6 6 p (02) 

6 8 p (06) 

6 9 p (07) 

7 3 P (1 O) 

7 6 p (02) 

7 7 p (04) 

7 8 p (06) 

7 9 p (07) 

8 3 p (10) 

8 7 p (04) 

8 8 p (06) 

8 9 p (07) 

9 3 P (1 O) 

9 7 p (04) 

9 8 p (06) 

9 9 p (07) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 p (XX) 

1011 20120 p (03) 1129 17420 p (01) 

1011 20190 p (03) 1129 17430 p (01) 

1011 2022Q p (02) 1129 17440 p (01) 

1012 20130 p (01) 1129 17450 p (01) 

1012 20190 p (03) 1129 17490 p (01) 

1013 20140 p (02) 1129 21220 p (18) 

1013 20190 p (03) 1131 21250 p (01) 

1020 20140 p (02) 1131 21260 p (01) 

1020 20220 p (02) 1131 50040 p (01) 

1020 20230 p (01) 1132 21270 p (01) 

1020 20240 p (01) 1133 21240 p (01) 

1020 20290 p (01) 1134 21290 p (06) 

1020 58320 p (01) 1135 21290 p (06) 

1031 20120 p (03) 1136 21290 p (06) 

1032 20120 p (03) 1137 21230 p (01) 

1041 21110 P (1 O) 1138 21290 p (06) 

1042 21110 P (1 O) 1139 21290 p (06) 

1043 21110 P (1 O) 1210 40020 p (04) 

111 o 2111 o p (10) 1210 41020 p (04) 

1110 40020 p (04) 1220 40030 p (04) 

1110 40030 p (04) 1220 41030 p (04) 

111 o 41020 p (04) 1311 50020 p (03) 

1110 41030 p (04) 1311 51020 p (04) 

1110 50020 p (03) 1312 50090 p (03) 

111 o 50030 p (03) 1312 51040 p (02) 

111 o 51020 p (04) 1312 51090 p (03) 

1110 51030 p (04) 1319 50090 p (03) 

1110 60120 p (04) 1319 51090 p (03) 

1110 60210 p (04) 1320 50030 p (03) 

1121 60120 p (04) 1320 51030 p (04) 

1121 60210 p (04) 1320 51050 p (02) 

1122 21220 p (18) 1401 60120 p (04) 

1123 21220 p (18) 1401 60210 p (04) 

1124 40020 p (04) 1402 21110 P (1 O) 

1124 40030 p (04) 1402 21220 p (18) 

1124 41020 p (04) 1403 21110 P (1 O) 

1124 41030 p (04) 1403 21220 p (18) 

1125 50020 p (03) 1404 21110 P (1 O) 

1125 50030 p (03) 1404 21220 p (18) 

1125 50090 p (03) 1405 21110 P (1 O) 

1125 51020 p (04) 1405 21220 p (18) 

1125 51030 p (04) 1406 2111 o P (1 O) 

1126 21220 p (18) 1406 21220 p (18) 

1126 35430 p (01) 1409 21110 P (1 O) 

1126 35440 p (01) 1409 21220 p (18) 

1127 21220 p (18) 1510 40020 p (04) 

1128 21220 p (18) 1510 41020 p (04) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

1520 40030 p (04) 2040 02030 p (01) 
1520 41030 p (04) 2040 02040 p (01) 
1611 51020 p (04) 2040 02090 p (01) 
1612 51040 p (02) 2040 02150 p (02) 
1619 51090 p (03) 2051 02110 p (01) 
1620 51030 p (04) 2051 02120 p (01) 
1620 51050 p (02) 2051 02130 p (01) 
1701 60120 p (04) 2051 02140 p (01) 
1701 60130 p (03) 2051 02150 p (02) 
1701 60210 p (04) 2051 02190 p (01) 
1702 21220 p (18) 2052 02350 p (01) 
1703 21220 p (18) 2053 02210 p (01) 
1704 21220 p (18) 2053 02220 p (01) 
1705 21220 p (18) 2053 02230 p (01) 
1706 21220 p (18) 2053 02290 p (01) 
1709 21220 p (18) 2054 02320 p (01) 
2011 01210 p (01) 2054 02360 p (01) 
2011 01220 p (01) 2054 02410 p (01) 
2011 01230 p (01) 2054 02420 p (01) 
2011 01240 p (01) 2054 02430 p (01) 
2011 01250 p (01) 2054 02510 p (01) 
2011 01260 p (01) 2054 02520 p (01) 
2011 01270 p (01) 2054 02530 p (01) 
2011 01280 p (01) 2054 02750 p (01) 
2011 01290 p (01) 2054 02760 p (01) 
2011 01350 p (01) 2055 02340 p (01) 
2012 01340 p (01) 2055 02370 p (02) 
2013 01110 p (01) 2056 02610 p (01) 
2013 01120 p (01) 2056 02620 p (01) 
2013 01130 p (01) 2056 02640 p (01) 
2013 01140 p (01) 2057 02330 p (01) 
2013 01150 p (01) 2057 02630 p (01) 
2013 01190 p (01) 2057 02650 p (01) 
2014 01320 p (01) 2058 02910 p (01) 
2014 01330 p (01) 2059 02310 p (01) 
2014 01390 p (01) 2059 02370 p (02) 
2021 08220 p (01) 2059 02380 p (01) 
2021 08230 p (01) 2059 02390 p (01) 
2021 08240 p (01) 2111 05110 p (01) 
2021 08310 p (01) 2111 05120 p (01) 
2022 08110 p (01) 2111 05130 p (01) 
2022 08120 p (01) 2111 05190 p (01) 
2022 08130 p (01) 2111 05250 p (01) 
2031 08420 p (01) 2111 05280 p (01) 
2031 08540 p (02) 2111 05290 p (02) 
2039 08430 p (02) 2112 05220 p (01) 
2040 02020 p (01) 2112 05230 p (01) 

352 lnstitut d'Estadíst1ca de Catalunya-CC0/94 



Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

2112 05240 p (01) 2220 13250 p (01) 
2112 05260 p (01) 2220 13255 p (01) 
2112 05265 p (01) 2220 13260 p (01) 
2112 05270 p (01) 2220 13265 p (01) 
2112 05290 p (02) 2220 13290 p (02) 
2113 02710 p (01) 2231 13910 p (05) 
2113 02720 p (01) 2232 13910 p (05) 
2113 02730 p (01) 2239 13190 p (02) 
2113 02740 p (01) 2239 13290 p (02) 
2113 02790 p (01) 2239 13910 p (05) 
2113 02810 p (01) 2311 12130 p (01) 
2113 02820 p (01) 2311 12140 p (01) 
2113 02830 p (01) 2312 12120 p (01) 
2113 02890 p (01) 2320 12220 p (01) 
2121 06105 p (01) 2391 12320 p (01) 
2121 06110 p (01) 2392 12330 p (01) 
2121 06120 p (01) 2393 12150 p (01) 
2121 06130 p (01) 2399 12230 p (01) 
2121 06140 p (01) 2399 12420 p (01) 
2121 06150 p (01) 2399 12430 p (01) 
2121 06190 p (02) 2399 12920 p (01) 
2122 06310 p (01) 2399 12990 p (01) 
2130 06510 p (01) 2411 11020 p (01) 
2130 06520 p (01) 2411 11030 p (01) 
2130 06590 p (01) 2411 11090 p (02) 
2140 06710 p (01) 2412 19430 p (01) 
2190 06190 p (02) 2412 19440 p (01) 
2210 13120 p (01) 2412 19450 p (01) 
2210 13125 p (01) 2412 19490 p (01) 
2210 13130 p (01) 2413 19620 p (01) 
2210 13135 p (01) 2413 19630 p (01) 
2210 13140 p (01) 2419 09030 p (01) 
2210 13145 p (01) 2419 19920 p (01) 
2210 13150 p (01) 2419 19930 p (01) 
2210 13155 p (01) 2420 09010 p (01) 
2210 13160 p (01) 2420 09020 p (01) 
2210 13165 p (01) 2431 19220 p (01) 
2210 13170 p (01) 2431 19240 p (01) 
2210 13175 p (01) 2431 19250 p (01) 
2210 13180 p (01) 2432 19260 p (01) 
2210 13190 p (02) 2432 19270 p (01) 
2220 13220 p (01) 2432 19290 p (01) 
2220 13225 p (01) 2433 19520 p (01) 
2220 13230 p (01) 2433 19530 p (01) 
2220 13235 p (01) 2433 19540 p (01) 
2220 13240 p (01) 2434 19230 p (01) 
2220 13245 p (01) 2511 15110 p (01) 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 353 



Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 p (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

2511 15120 p (01) 2639 34220 p (02) 
2511 15130 p (01) 2639 34290 p (02) 
2511 15210 p (01) 2640 03010 p (01) 
2511 15220 p (01) 2640 03140 p (02) 
2511 15230 p (01) 2651 03120 p (02) 
2511 15240 p (01) 2651 03130 p (02) 
2511 15250 p (01) 2651 03150 p (02) 
2511 15290 p (01) 2651 03190 p (02) 
2511 15920 p (01) 2652 03330 p (02) 
2511 15930 p (01) 2653 03220 p (02) 
2511 15940 p (01) 2653 03230 p (02) 
2511 15990 p (01) 2653 03240 p (02) 
2512 16120 p (01) 2653 03250 p (02) 
2512 16130 p (01) 2653 03290 p (02) 
2512 16140 p (01) 2654 03320 p (01) 
2512 16150 p (01) 2654 03420 p (01) 
2512 16160 p (01) 2654 03430 p (01) 
2512 16190 p (01) 2654 03440 p (01) 
2513 17120 p (01) 2654 03490 p (01) 
2513 17130 p (01) 2654 03520 p (01) 
2513 17135 p (02) 2654 03530 p (01) 
2513 17140 p (02) 2654 03540 p (01) 
2513 17145 p (02) 2654 03550 p (01) 
2513 17150 p (01) 2654 03560 p (01) 
2513 17190 p (01) 2654 03590 p (01) 
2514 17220 p (01) 2654 03730 p (01) 
2514 17230 p (02) 2654 03740 p (01) 
2515 17320 p (01) 2655 03340 p (01) 
2515 17330 p (01) 2656 03350 p (01) 
2515 17335 p (01) 2656 03620 p (01) 
2515 17340 p (01) 2656 03630 p (01) 
2515 17345 p (01) 2656 03640 p (01) 
2515 17350 p (01) 2656 03650 p (01) 
2515 17390 p (01) 2656 03690 p (01) 
2515 17940 p (01) 2657 03810 p (01) 
2521 19130 p (01) 2659 03360 p (01) 
2521 19140 p (01) 2659 03390 p (03) 
2522 19120 p (01) 2711 05320 p (02) 
2530 31110 p (13) 2712 03720 p (01) 
2530 58220 p (01) 2712 03750 p (01) 
2611 01430 p (02) 2712 03760 p (01) 
2612 01440 p (02) 2712 03770 p (01) 
2613 01420 p (03) 2720 07110 p (01) 
2614 01450 p (02) 2720 07120 p (02) 
2621 08530 p (01) 2720 07190 p (01) 
2622 08520 p (01) 2720 07210 p (01) 
2631 08430 p (02) 2811 13310 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

2812 13410 p (01) 3023 03330 p (02) 

2820 13520 p (01) 3024 03220 p (02) 

2820 13530 p (01) 3024 03230 p (02) 

2820 13540 p (01) 3024 03240 p (02) 

2820 13590 p (02) 3024 03250 p (02) 

2831 13275 p (02) 3024 03290 p (02) 

2839 13270 p (01) 3025 98920 p (01) 

2839 13275 p (02) 3026 01420 p (03) 

2839 13280 p (01) 3027 71320 p (01) 

2911 11040 p (02) 3027 71350 p (01) 

2911 11090 p (02) 3027 71370 p (01) 

2912 19420 p (01) 3029 01490 p (02) 

2913 19640 p (01) 3031 08540 p (02) 

2921 19190 p (02) 3032 03390 p (03) 

2922 19190 p (02) 3041 16310 p (01) 

2931 19310 p (01) 3041 16320 p (01) 

2931 19320 p (01) 3041 16330 p (01) 

2931 19330 p (03) 3041 16390 p (01) 

2931 19340 p (01) 3041 16420 p (01) 

2931 19350 p (01) 3041 16430 p (01) 

2939 19390 p (03) 3041 86130 p (02) 

2940 14110 p (01) 3041 86140 p (02) 

2940 14120 p (01) 3041 86150 p (02) 

2940 14130 p (01) 3041 86220 p (01) 

2940 14140 p (01) 3041 86290 p (01) 

2940 14150 p (01) 3042 38030 p (01) 

2940 14190 p (01) 3042 38040 p (01) 

2950 31110 p (13) 3042 38050 p (01) 

2950 58230 p (01) 3042 38060 p (01) 

2950 58330 p (01) 3042 86120 p (01) 

3010 03910 p (01) 3042 86130 p (02) 

3010 03920 p (01) 3042 86140 p (02) 

3010 03930 p (01) 3042 86150 p (02) 

3010 03940 p (01) 3042 86160 p (01) 

3010 03950 p (01) 3042 86190 p (01) 

3010 03960 p (01) 3042 86230 p (01) 

3010 03990 p (01) 3042 86240 p (01) 

3021 01420 p (03) 3043 07410 p (01) 

3021 01430 p (02) 3049 07620 p (02) 

3021 01440 p (02) 3049 07630 p (02) 

3021 01450 p (02) 3051 04320 p (01) 

3021 01490 p (02) 3051 04330 p (01) 

3022 03120 p (02) 3052 04220 p (01) 

3022 03130 p (02) 3052 04230 p (01) 

3022 03140 p (02) 3052 04240 p (01) 

3022 03150 p (02) 3052 04250 p (01) 

3022 03190 p (02) 3052 04290 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 
CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

3061 04120 p (01) 3312 44230 p (01) 
3061 04130 p (01) 3313 33910 p (04) 
3061 04140 p (01) 3313 44220 p (01) 
3061 04150 p (01) 3314 39440 p (02) 
3061 04160 p (01) 3315 44420 p (01) 
3062 35330 p (01) 3315 44430 p (01) 
3062 35390 p (02) 3316 42220 p (01) 
3063 35340 p (01) 3316 42230 p (01) 
3071 31110 p (13) 3319 33150 p (02) 
3071 31210 p (06) 3320 43120 p (01) 
3071 58120 p (01) 3320 43130 p (01) 
3071 58190 p (01) 3320 43140 p (01) 
3072 31110 p (13) 3320 43220 p (01) 
3072 31210 p (06) 3320 43230 p (01) 
3073 31110 p (13) 3411 31110 p (13) 
3073 31210 p (06) 3411 31210 p (06) 
3073 75470 p (02) 3411 32120 p (02) 
3073 84985 p (01) 3412 31110 p (13) 
3073 85920 p (01) 3412 31210 p (06) 
3111 05320 p (02) 3412 39340 p (01) 
3111 94920 p (01) 3412 39350 p (02) 
3112 05330 p (02) 3413 11040 p (02) 
3112 05340 p (01) 3413 33120 p (01) 
3113 05330 p (02) 3414 31110 p (13) 
3121 07990 p (06) 3414 31210 p (06) 
3122 07930 p (01) 3414 39620 p (02) 
3123 07990 p (06) 3414 39710 p (02) 
3124 07990 p (06) 3421 31110 p (13) 
3125 07920 p (01) 3421 39390 p (07) 
3129 07990 p (06) 3422 31110 p (13) 
3131 06820 p (01) 3422 39390 p (07) 
3131 06830 p (01) 3423 31110 p (13) 
3132 0762() p (02) 3423 39390 p (07) 
3132 07630 p (02) 3424 31110 p (13) 
3133 07320 p (01) 3424 39390 p (07) 
3133 07340 p (01) 3429 31110 p (13) 
3133 07940 p (01) 3429 39390 p (07) 
3134 07330 p (01) 3511 21290 p (06) 
3135 07990 p (06) 3512 19990 p (02) 
3136 07120 p (02) 3513 19990 p (02) 
3211 19330 p (03) 3519 19950 p (01) 
3212 13590 p (02) 3519 44320 p (01) 
3220 04170 p (01) 3519 44330 p (01) 
3220 13910 p (05) 3521 58420 p (03) 
3311 44120 p (01) 3521 58430 p (02) 
3311 44130 p (01) 3522 YOOOO p (05) 
3312 19940 p (01) 3523 58920 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 
CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

3531 19390 p (03) 4021 39120 p (01) 
3532 19330 p (03) 4021 39130 p (01) 
3539 19390 p (03) 4021 39140 p (01) 
3541 16220 p (01) 4021 39150 p (01) 
3541 16230 p (01) 4021 39190 p (01) 
3541 16240 p (01) 4022 39220 p (01) 
3541 16250 p (01) 4022 39230 p (01) 
3541 16260 p (01) 4023 35120 p (01) 
3541 16290 p (01) 4023 35130 p (01) 
3542 17920 p (01) 4023 35140 p (01) 
3542 17930 p (01) 4023 35150 p (01) 
3543 13910 p (05) 4023 35220 p (01) 
3543 17135 p (02) 4023 35230 p (01) 
3543 17140 p (02) 4023 35240 p (01) 
3543 17145 p (02) 4023 35320 p (01) 
3543 17230 p (02) 4023 35390 p (02) 
3544 17520 p (01) 4023 35910 p (01) 
3544 17530 p (01) 4101 39520 p (01) 
3544 17540 p (01) 4101 39530 p (01) 
3544 17550 p (01) 4101 39590 p (01) 
3544 17560 p (01) 4102 35420 p (01) 
3544 17590 p (01) 4102 37020 p (01) 
3544 17990 p (01) 4102 37030 p (01) 
3545 18120 p (01) 4102 37040 p (01) 
3545 18130 p (01) 4102 37060 p (02) 
3545 18140 p (01) 4103 39710 p (02) 
3545 18150 p (01) 4104 39630 p (01) 
3545 18190 p (01) 4105 39920 p (01) 
3545 18220 p (01) 4210 32110 p (01) 
3545 18230 p (01) 4210 32120 p (02) 
3545 18240 p (01) 4210 32130 p (01) 
3545 18250 p (01) 4210 32140 p (01) 
3545 18910 p (01) 4220 32210 p (01) 
3546 17620 p (01) 4220 34220 p (02) 
3546 17630 p (01) 4220 34230 p (01) 
3546 17640 p (01) 4220 34290 p (02) 
3546 17690 p (01) 4300 32150 p (01) 
3550 14920 p (01) 4300 34120 p (01) 
3550 14990 p (01) 4300 34130 p (01) 
4011 33110 p (01) 4300 39310 p (02) 
4011 33130 p (03) 4300 39320 p (02) 
4011 33220 p (01) 4300 39390 p (07) 
4011 33230 p (01) 4300 39990 p (03) 
4011 39330 p (01) 4400 39310 p (02) 
4012 33150 p (02) 4400 39320 p (02) 
4012 39620 p (02) 4400 39390 p (07) 
4012 39350 p (02) 4400 39930 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 
CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

4400 39990 p (03) 5130 57090 p (01) 

4510 39410 p (02) 5141 52050 p (01) 

4510 39490 p (01) 5141 54060 p (01) 

4521 39440 p (02) 5141 54065 p (01) 

4522 39410 p (02) 5142 36020 p (01) 

4522 39420 p (01) 5142 36030 p (01) 

4522 39430 p (01) 5142 36040 p (01) 

4523 38020 p (01) 5142 36050 p (01) 

4601 33130 p (03) 5142 36090 p (01) 

4601 33140 p (01) 5143 54090 p (01) 

4602 33130 p (03) 5143 59120 p (01) 

4602 33910 p (04) 5143 59130 p (01) 

4603 33910 p (04) 5143 59140 p (01) 

4603 59320 p (01) 5143 59190 p (01) 

4603 59330 p (01) 5150 52020 p (01) 

4603 59340 p (01) 5150 52030 p (01) 

4603 59390 p (01) 5150 52040 p (01) 

4603 59420 p (01) 5150 52060 p (01) 

4604 49020 p (01) 5150 52090 p (01) 

4605 33910 p (04) 5191 54020 p (01) 

5010 53130 p (01) 5191 54040 p (01) 

5010 53140 p (01) 5192 59220 p (01) 

5010 53150 p (01) 5192 59230 p (01) 

5010 53160 p (01) 5192 59240 p (01) 

5010 53190 p (01) 5192 59250 p (01) 

5020 53230 p (01) 5192 59260 p (01) 

5020 53250 p (01) 5192 59290 p (02) 

5030 52070 p (01) 5199 19960 p (01) 

5030 53120 p (01) 5199 59150 p (01) 

5030 53220 p (01) 5199 59990 p (04) 

5030 53240 p (01) 5210 YOOOO p (05) 

5111 07520 p (03) 5221 58420 p (03) 

5111 07590 p (04) 5222 58420 p (03) 

5112 07520 p (03) 5223 58430 p (02) 

5112 07590 p (04) 5230 58110 p (01) 

5113 07520 p (03) 5230 58130 p (01) 

5113 07590 p (04) 5230 63250 p (01) 

5121 54030 p (01) 5240 58340 p (01) 

5121 54035 p (01) 5240 58350 p (01) 

5129 07590 p (04) 5250 58440 p (01) 

5130 07990 p (06) 5250 58450 p (02) 

5130 57020 p (01) 5250 58990 p (03) 

5130 57030 p (01) 5291 58940 p (01) 

5130 57040 p (01) 5299 58450 p (02) 

5130 57050 p (01) 5310 45150 p (01) 

5130 57060 p (01) 5310 59940 p (01) 

5130 57070 p (01) 5320 42120 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 
CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 p (XX) 

5320 42130 p (01) 6121 62460 p (02) 
5320 42140 p (01) 6121 62490 p (02) 
5330 45120 p (01) 6122 62610 p (02) 
5330 45130 p (01) 6122 62620 p (01) 
5330 45140 p (01) 6122 62690 p (01) 
5330 45190 p (01) 6129 62460 p (02) 
5330 45240 p (01) 6129 62490 p (02) 
5330 45290 p (03) 6129 62920 p (01) 
6011 61110 p (02) 6129 62930 p (01) 
6011 61120 p (01) 6129 62990 p (01) 
6011 61130 p (01) 6210 61410 p (01) 
6011 61140 p (01) 6220 61310 p (01) 
6011 61190 p (02) 6230 62110 p (03) 
6012 61110 p (02) 6230 62410 p (04) 
6012 61150 p (01) 6241 63110 p (01) 
6012 61190 p (02) 6241 63120 p (01) 
6021 60130 p (03) 6241 63130 p (01) 
6021 62115 p (01) 6241 63140 p (01) 
6021 62120 p (01) 6241 63190 p (01) 
6021 62125 p (01) 6241 63220 p (01) 
6021 62130 p (01) 6241 63230 p (01) 
6021 62140 p (01) 6241 63240 p (01) 
6021 62150 p (01) 6241 63290 p (02) 
6021 62160 p (01) 6242 74460 p (02) 
6021 62170 p (01) 6242 74930 p (02) 
6021 62175 p (01) 6311 61520 p (01) 
6021 62180 p (01) 6311 64220 p (02) 
6021 62190 p (02) 6312 61510 p (02) 
6021 62940 p (01) 6312 61590 p (02) 
6021 62950 p (01) 6313 61510 p (02) 
6022 60130 p (03) 6314 61590 p (02) 
6022 62720 p (01) 6314 64310 p (02) 
6022 62730 p (01) 6321 64220 p (02) 
6022 62740 p (01) 6321 64230 p (01) 
6022 62790 p (02) 6322 64130 p (01) 
6022 62960 p (01) 6322 64140 p (01) 
6111 61210 p (01) 6323 . 64120 p (01) 
6111 61220 p (01) 6324 64310 p (02) 
6111 61230 p (01) 6324 64920 p (01) 
6111 61240 p (01) 6324 64990 p (02) 
6112 61250 p (01) 7010 70010 p (25) 
6119 61290 p (01) 7010 70075 p (04) 
6121 62410 p (04) 7020 70010 p (25) 
6121 62420 p (01) 7020 70075 p (04) 
6121 6243() p (01) 7030 70010 p (25) 
6121 62440 p (01) 7030 70075 p (04) 
6121 62450 p (01) 7110 95110 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

7110 95120 p (01) 7240 93190 p (01) 

7110 95130 p (01) 7240 93210 p (01) 

7110 95140 p (01) 7240 93920 p (01) 

7110 95160 p (01) 7240 93930 p (01) 

7110 95190 p (01) 7240 93990 p (01) 

7120 95210 p (01) 7240 95930 p (01) 

7120 95220 p (01) 7250 55240 p (01) 

7120 95230 p (01) 7250 59990 p (04) 

7120 95240 p (01) 7250 95975 p (01) 

7120 95250 p (01) 7291 95320 p (01) 

7120 95290 p (02) 7291 95330 p (01) 

7130 95410 p (01) 7291 95340 p (01) 

7130 95415 p (01) 7291 95350 p (01) 

7130 95420 p (01) 7291 95360 p (01) 

7130 95430 p (01) 7291 95390 p (01) 

7130 95440 p (01) 7292 95145 p (01) 

7130 95445 p (01) 7292 95150 p (01) 

7130 95450 p (01) 7292 95475 p (01) 

7130 95455 p (01) 7292 95970 p (01) 

7130 95460 p (01) 7293 95620 p (01) 

7130 95470 p (01) 7293 95630 p (01) 

7130 95490 p (02) 7293 95640 p (01) 

7140 95940 p (01) 7293 95650 p (01) 

7140 95945 p (01) 7293 95660 p (01) 

7140 95955 p (01) 7293 95690 p (01) 

7140 95990 p (01) 7294 95720 p (01) 

7210 95520 p (01) 7294 95730 p (01) 

7210 95530 p (01) 7294 95740 p (01) 

7210 95540 p (01) 7294 95750 p (01) 

7210 95550 p (01) 7294 95760 p (01) 

7210 95590 p (01) 7294 95790 p (01) 

7220 87105 p (01) 7299 95920 p (01) 

7220 87110 p (01) 7310 70010 p (25) 

7220 87120 p (01) 7310 70090 P (1 O) 

7220 87130 p (01) 7320 70010 p (25) 

7220 87140 p (01) 7320 70090 P (1 O) 

7220 87150 p {01) 7331 70010 p (25) 

7220 87190 p (01) 7331 70050 p (02) 

7220 95950 p (01) 7331 70090 P (1 O) 

7230 85510 p (01) 7332 70010 p (25) 

7230 85520 p (01) 7332 70090 P (1 O) 

7230 85550 p (01) 7340 70010 p (25) 

7230 85560 p (01) 7340 70055 p (01) 

7230 85590 p (01) 7410 70010 p (25) 

7240 81955 p (02) 7410 70020 p (02) 

7240 93120 p (01) 7421 71105 p (01) 

7240 93130 p (01) 7421 71110 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

7421 71160 p (01) 7515 97240 p (01) 

7421 71170 p (01) 7515 97250 p (01) 

7421 71190 p (02) 7515 97260 p (01) 

7422 71150 p (01) 7515 97290 p (01) 

7423 71220 p (01) 7516 58990 p (03) 

7423 8202'1 p (02) 7516 95960 p (01) 

7423 82030 p (01) 7521 72720 p (01) 

7423 82040 p (01) 7521 83110 p (01) 

7423 82050 p (02) 7521 83120 p (01) 

7423 82060 p (01) 7521 83130 p (01) 

7423 82070 p (01) 7521 83140 p (01) 

7423 82080 p (01) 7521 83190 p (01) 

7423 82090 p (01) 7521 83930 p (01) 

7511 72520 p (01) 7522 83220 p (01) 

7511 72530 p (01) 7522 83230 p (01) 

7511 72540 p (02) 7522 83240 p (01) 

7511 72550 p (01) 7522 83250 p (01) 

7512 87215 p (01) 7522 83290 p (01) 

7512 87220 p (01) 7522 83620 p (01) 

7512 87230 p (01) 7522 83630 p (01) 

7512 87235 p (01) 7522 83690 p (01) 

7512 87240 p (01) 7523 83305 p (01) 

7512 87245 p (01) 7523 83310 p (01) 

7512 87250 p (02) 7523 83320 p (01) 

7512 87260 p (01) 7523 83330 p (01) 

7512 87290 p (01) 7523 83340 p (01) 

7513 87310 p (01) 7523 83350 p (01) 

7513 87320 p (01) 7523 83360 p (01) 

7513 87330 p (01) 7523 83370 p (01) 

7513 87340 p (01) 7523 83380 p (01) 

7513 87350 p (01) 7523 83385 p (01) 

7513 87360 p (01) 7523 83390 p (01) 

7513 87370 p (01) 7524 83530 p (01) 

7513 8738() p (01) 7524 83540 p (01) 

7513 87390 p (02) 7524 83550 p (01) 

7514 87420 p (01) 7524 83560 p (01) 

7514 87430 p (01) 7524 83590 p (01) 

7514 87440 p (01) 7611 84115 p (02) 

7514 87450 p (01) 7611 84320 p (01) 

7514 87455 p (01) 7611 84330 p (01) 

7514 87460 p (01) 7611 84340 p (01) 

7514 87470 p (01) 7611 84390 p (01) 

7514 87490 p (01) 7612 84120 p (02) 

7515 97205 p (01) 7612 84185 p (01) 

7515 97210 p (01) 7612 84410 p (01) 

7515 97220 p (01) 7612 84420 p (01) 

7515 97230 p (01) 7612 84490 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 p (XX) CC0-94 CN0-79 p (XX) 

7613 84105 p (01) 7622 85230 p (01} 

7613 84110 p (02) 7622 85240 p (01} 

7613 84125 p (02) 7622 85250 p (01) 

7613 84130 p (02) 7622 85260 p (01) 

7613 84135 p (02) 7622 85290 p (01) 

7613 84140 p (02) 7622 85990 p (02) 

7613 84145 p (02) 7622 85420 p (01} 

7613 84150 p (02) 7622 85430 p (01) 

7613 84155 p (02) 7623 85620 p (01) 

7613 84160 p (02) 7623 85630 p (01) 

7613 84165 p (02) 7623 85690 p (01) 

7613 84170 p (02) 7624 85720 p (01} 

7613 84175 p (01) 7624 85730 p (01} 

7613 84180 p (01) 7624 85740 p (01} 

7613 84190 p (01) 7624 85750 p (01) 

7613 84910 p (01) 7624 85790 p (01} 

7613 84915 p (01) 7711 84220 p (01} 

7613 84920 p (01) 7711 84225 p (01} 

7613 84925 p (01) 7711 84230 p (01} 

7613 84930 p (01) 7711 84235 p (01) 

7613 84935 p (01) 7711 84240 p (01) 

7613 84940 p (01) 7711 84245 p (01} 

7613 84945 p (01) 7711 84250 p (01} 

7613 84950 p (01) 7711 84290 p (01} 

7613 84955 p (01) 7712 94120 p (01} 

7613 84960 p (01) 7712 94130 p (01} 

7613 84965 p (01) 7712 94140 p (01} 

7613 84970 p (01) 7712 94150 p (01} 

7613 84975 p (01) 7712 94160 p (01} 

7613 84980 p (01) 7712 94170 p (01) 

7613 84990 p (01) 7712 94180 p (01) 

7613 98230 p (01) 7712 94190 p (01} 

7613 98290 p (02) 7713 72490 p (01) 

7621 85110 p (01) 7713 88010 p (01) 

7621 85120 p (01) 7713 88020 p (01} 

7621 85130 p (01) 7713 88030 p (01} 

7621 85140 p (01) 7713 88040 p (01) 

7621 85150 p (01) 7713 88050 p (01} 

7621 85160 p (01) 7713 88060 p (01) 

7621 85190 p (01) 7713 88070 p (01} 

7621 85530 p (01) 7713 88080 p (01) 

7621 85535 p (01) 7713 88090 p (01) 

7621 85540 p (01) 7721 92110 p (01} 

7621 85570 p (01) 7721 92120 p (01} 

7621 85990 p (02) 7721 92130 p (01} 

7622 85210 p (01) 7721 92135 p (01} 

7622 85220 p (01) 7721 92140 p (01} 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 p (XX) 

7721 92145 p (01) 7731 89260 p (01) 

7721 92150 p (01) 7731 89290 p (01) 

7721 92155 p (01) 7732 89120 p (01) 

7721 92190 p (01) 7732 89124 p (01) 

7722 92320 p (01) 7732 89135 p (01) 

7722 92325 p (01) 7732 89145 p (02) . 

7722 92330 p (01) 7732 89150 p (02) 

7722 92390 p (01) 7732 89155 p (01) 

7723 92415 p (01) 7732 89160 p (01) 

7723 92420 p (01) 7732 89165 p (02) 

7723 92430 p (01) 7732 89180 p (01) 

7723 92440 p (01) 7732 89190 p (02) 

7723 92445 p (01) 7733 89420 p (01) 

7723 92450 p (01) 7733 89430 p (01) 

7723 92460 p (01) 7733 89440 p (01) 

7723 92490 p (01) 7733 89490 p (02) 

7723 92510 p (01) 7734 89520 p (01) 

7723 92520 p (01) 7734 89530 p (01) 

7723 92530 p (01) 7734 89540 p (01) 

7723 92540 p (01) 7734 89550 p (01) 

7723 92550 p (01) 7734 89560 p (01) 

7723 92560 p (01) 7734 89570 p (01) 

7723 92590 p (01) 7734 89590 p (01) 

7724 92710 p (02) 7734 93940 p (01) 

7724 92720 p (02) 7734 93950 p (01) 

7724 92730 p (02) 7741 91020 p (01) 

7724 92740 p (02) 7741 94530 p (02) 

7724 92750 p (02) 7742 75430 p (02) 

7724 92760 p (02) 7742 75435 p (02) 

7724 92790 p (02) 7742 75550 p (02) 

7725 92620 p (01) 7742 80320 p (01) 

7725 92640 p (01) 7801 77310 p (01) 

7725 92690 p (01) 7801 77320 p (01) 

7726 92920 p (01) 7801 77330 p (01) 

7726 92930 p (01) 7801 77340 p (01) 

7726 92940 p (01) 7801 77390 p (02) 

7726 92950 p (02) 7801 77415 p (02) 

7726 92990 p (01) 7801 77420 p (02) 

7731 89210 p (01) 7801 77450 p (01) 

7731 89215 p (01) 7801 77460 p (01) 

7731 89220 p (01) 7802 77610 p (02) 

7731 89225 p (01) 7802 77620 p (02) 

7731 89230 p (01) 7802 77630 p (02) 

7731 89235 p (01) 7802 77640 p (02) 

7731 89240 p (01) 7802 77650 p (02) 

7731 89245 p (01) 7802 77660 p (02) 

7731 89250 p (02) 7802 77670 p (02) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

7802 77690 p (02) 7913 94290 p (01} 

7802 77840 p (01) 7913 94930 p (01) 

7803 77510 p (02) 7920 73460 p (01) 

7803 77530 p (02) 7920 81120 p (01) 

7803 77540 p (02) 7920 81190 p (01) 

7803 77550 p (02) 7920 81920 p (01) 

7803 77590 p (03) 7920 81925 p (01) 

7804 77425 p (02) 7920 81930 p (01} 

7804 77470 p (02) 7920 81935 p (01} 

7804 77490 p (02) 7920 81940 p (01} 

7804 77720 p (02) 7920 81945 p (01) 

7804 77850 p (02) 7920 81950 p (02} 

7804 77870 p (02) 7920 81955 p (02) 

7804 77880 p (02) 7920 81960 p (01} 

7805 77590 p (03) 7920 81965 p (01} 

7805 77860 p (01) 7920 81990 p (03) 

7805 77990 p (01) 7931 75115 p (01) 

7806 78120 p (01) 7931 75120 p (02} 

7806 78130 p (02) 7931 75125 p (02) 

7806 78140 p (02) 7931 75130 p (02} 

7806 78150 p (01) 7931 75135 p (02) 

7806 78190 p (02) 7931 75140 p (02) 

7806 78220 p (01) 7931 75145 p (02) 

7806 78290 p (01) 7931 75150 p (02} 

7806 78390 p (01) 7931 75155 p (02) 

7806 78920 p (01) 7931 75190 p (02) 

7806 78990 p (01) 7931 75820 p (01) 

7911 73120 p (02) 7931 75830 p (01) 

7911 73130 p (02) 7931 75840 p (02} 

7911 73190 p (01) 7932 75320 p (01} 

7911 73270 p (01) 7932 75330 p (01} 

7912 81205 p (01) 7932 75420 p (01) 

7912 81210 p (01) 7932 75430 p (02) 

7912 81220 p (01) 7932 75435 p (02) 

7912 81230 p (01) 7932 75455 p (01) 

7912 81240 p (01) 7932 75470 p (02) 

7912 81250 p (01) 7932 75475 p (01) 

7912 81260 p (01) 7932 75490 p (01} 

7912 81270 p (01) 7932 75540 p (01} 

7912 81280 p (01) 7932 75550 p (02) 

7912 81290 p (02) 7932 75590 p (01) 

7913 75850 p (02) 7932 75920 p (01) 

7913 75860 p (01) 7932 75940 p (01) 

7913 75890 p (01) 7932 75960 p (01) 

7913 94220 p (01) 7932 75990 p (01) 

7913 94230 p (01) 7933 54070 p (01) 

7913 94240 p (01) 7933 75730 p (02) 

7913 94250 p (01) 7933 75740 p (01} 

364 lnstitut d'Estadistica de Catalunya-CC0/94 



Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

7933 79120 p (01) 7941 76230 p (02) 

7933 79130 p (01) 7941 76240 p (02) 

7933 79140 p (01) 7941 76250 p (01) 

7933 79190 p (01) 7941 76260 p (02) 

7933 79320 p (01) 7941 76290 p (02) 

7933 79390 p (01) 7942 80110 p (01) 

7934 79220 p (01) 7942 80120 p (01) 

7934 79230 p (01) 7942 80130 p (01) 

7934 79240 p (01) 7942 80190 p (01) 

7934 79250 p (01) 7942 80215 p (02) 

7934 79260 p (01) 7942 80220 p (02) 

7934 79290 p (01) 7942 80225 p (02) 

7935 75340 p (01) 7942 80230 p (02) 

7935 79420 p (01) 7942 80235 p (02) 

7935 79430 p (01) 7942 80240 p (02) 

7935 79440 p (01) 7942 80245 p (02) 

7935 79450 p (02) 7942 80250 p (02) 

7935 79460 p (01) 7942 80255 p (02) 

7935 79470 p (01) 7942 80290 p (02) 

7935 79480 p (01) 7942 80330 p (01) 

7935 79490 p (02) 7942 80340 p (02) 

7936 79510 p (01) 7942 80350 p (01) 

7936 79520 p (01) 7942 80390 p (01) 

7936 79530 p (01) 8010 70010 p (25) 

7936 79540 p (01) 8010 70020 p (02) 

7936 79560 p (01) 8020 70010 p (25) 

7936 79590 p (01) 8020 70030 p (02) 

7936 79920 p (01) 8030 70010 p (25) 

7936 79930 p (01) 8030 70090 P (1 O) 

7936 79940 p (01) 8040 70010 p (25) 

7936 79990 p (02) 8040 70090 P (1 O) 
7936 94420 p (04) 8050 70010 p (25) 

7936 94430 p (04) 8050 70040 p (01) 

7936 94490 p (05) 8060 70010 p (25) 

7937 79620 p (01) 8060 70080 p (01) 

7937 79630 p (01) 8070 70010 p (25) 

7937 79640 p (01) 8070 70050 p (02) 

7937 79690 p (01) 8070 70090 P (1 O) 

7941 76120 p (01) 8111 71120 p (01) 

7941 76130 p (01) 8111 71130 p (01) 

7941 76140 p (02) 8111 71140 p (01) 

7941 76150 p (02) 8112 71230 p (01) 

7941 76160 p (02) 8112 71240 p (01) 

7941 76170 p (02) 8112 71250 p (01) 

7941 76180 p (02) 8112 71260 p (01) 

7941 76190 p (02) 8112 71270 p (01) 

7941 76220 p (01) 8112 71290 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

8112 82020 p (02) 8131 89250 p (02) 
8113 71330 p (01) 8131 89255 p (01) 
8113 71340 p (01) 8131 89320 p (01) 
8113 71360 p (01) 8131 89330 p (01) 
8113 71380 p (01) 8131 89340 p (01) 
8113 71390 p (01) 8131 89350 p (01) 
8121 72120 p (01) 8131 89360 p (01) 
8121 72130 p (01) 8131 89390 p (01) 
8121 72140 p (01) 8139 89920 p (01) 
8121 72150 p (01) 8139 89930 p (01) 
8121 72160 p (01) 8139 89940 p (01) 
8121 72170 p (01) 8139 89950 p (01) 
8121 72180 p (01) 8139 89960 p (01) 
8121 72190 p (01) 8139 89970 p (01) 
8122 72220 p (01) 8139 89990 p (01) 
8122 72230 p (01) 8141 73120 p (02) 
8122 72240 p (01) 8141 73130 p (02) 
8122 72250 p (01) 8141 73210 p (01) 
8122 72260 p (01) 8141 73220 p (01) 
8122 7227C p (01) 8141 73230 p (01) 
8122 72290 p (01) 8141 73240 p (01) 
8122 72320 p (01) 8141 73250 p (01) 
8122 72330 p (01) 8141 73260 p (01) 
8122 72340 p (01) 8141 73290 p (01) 
8122 72390 p (01) 8142 73320 p (01) 
8122 72420 p (01) 8142 73330 p (01) 
8122 72430 p (01) 8142 73340 p (01) 
8122 72440 p (01) 8142 73350 p (01) 
8122 72450 p (01) 8142 73360 p (01) 
8123 72620 p (01) 8142 73390 p (01) 
8123 72630 p (01) 8143 73420 p (01) 
8123 72640 p (01) 8143 73430 p (01) 
8123 72650 p (01) 8143 73440 p (01) 
8123 72690 p (01) 8143 73450 p (01) 
8124 72730 p (01) 8143 73490 p (01) 
8124 72740 p (01) 8151 74120 p (01) 
8124 72750 p (01) 8151 74130 p (01) 
8124 72790 p (01) 8151 74140 p (01) 
8131 89128 p (01) 8151 74190 p (01) 
8131 89130 p (01) 8152 74220 p (01) 
8131 89140 p (01) 8152 74230 p (01) 
8131 89145 p (02) 8152 74240 p (01) 
8131 89150 p (02) 8152 74290 p (01) 
8131 89165 p (02) 8153 74320 p (01) 
8131 89170 p (01) 8153 74330 p (01) 
8131 89175 p (01) 8153 74340 p (01) 
8131 89190 p (02) 8153 74350 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

8153 74390 p (01) 8230 70010 p (25) 
8154 74420 p (01) 8230 70060 p (03) 
8154 74430 p (01) 8240 70010 p (25) 
8154 74440 p (01) 8240 70090 P (1 O) 
8154 74450 p (01) 8250 70010 p (25) 
8154 74460 p (02) 8250 70060 p (03) 
8154 74490 p (03) 8250 70090 P (1 O) 
8155 74520 p (01) 8260 70010 p (25) 
8155 74530 p (01) 8260 70070 p (01) 
8155 74540 p (01) 8270 70010 p (25) 
8155 74550 p (01) 8270 70065 p (01) 
8155 74560 p (01) 8280 70010 p (25) 
8155 74570 p (01) 8280 70090 p (10) 
8155 74590 p (01) 8311 72540 p (02) 
8159 74915 p (01) 8311 72560 p (01) 
8159 74920 p (01) 8311 72590 p (01) 
8159 74925 p (01) 8311 83410 p (01) 
8159 74930 p (02) 8311 83420 p (01) 
8159 74935 p (02) 8311 83430 p (01) 
8159 74940 p (01) 8311 83440 p (01) 
8159 74990 p (02) 8311 83450 p (01) 
8161 96120 p (01) 8311 83460 p (01) 
8161 96130 p (01) 8311 83465 p (01) 
8161 96140 p (01) 8311 83470 p (01) 
8161 96150 p (01) 8311 83475 p (01) 
8161 96160 p (01) 8311 83480 p (01) 
8161 96170 p (01) 8311 83490 p (01) 
8161 96190 p (01) 8311 83920 p (01) 
8162 96930 p (01) 8311 83940 p (01) 
8162 98220 p (01) 8311 83950 p (01) 
8162 98290 p (02) 8311 83960 p (01) 
8162 98330 p (01) 8311 83990 p (02) 
8163 96910 p (01) 8311 87250 p (02) 
8163 96920 p (01) 8311 87465 p (01) 
8163 96925 p (01) 8311 94420 p (04) 
8163 96940 p (01) 8311 94430 p (04) 
8163 96950 . p (01) 8311 94490 p (05) 
8163 96960 p (01) 8312 82050 p (02) 
8163 96970 p (01) 8312 94320 p (01) 
8163 96980 p (01) 8312 94330 p (01) 
8163 96990 p (01) 8312 94340 p (01) 
8170 03390 p (03) 8312 94390 p (01) 
8170 89490 p (02) 8312 95290 p (02) 
8210 70010 p (25) 8312 97475 p (01) 
8210 70030 p (02) 8321 74490 p (03) 
8220 70010 p (25) 8322 94620 p (01) 
8220 70060 p (03) 8323 72820 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

8323 72830 p (01) 8351 92225 p (01) 

8323 72840 p (01) 8351 92230 p (01) 

8323 72850 p (01) 8351 92240 p (01) 

8323 72890 p (01) 8351 92250 p (01) 

8323 72920 p (01) 8351 92260 p (01) 

8323 72930 p (01) 8351 92270 p (01) 

8323 72940 p (01) 8351 92290 p (01) 

8323 72990 p (01) 8351 92950 p (02) 

8323 83520 p (01) 8352 92630 p (01) 

8324 92710 p (02) 8353 91030 p (01) 

8324 92720 p (02) 8353 91040 p (01) 

8324 92730 p (02) 8353 91050 p (01) 

8324 92740 p (02) 8353 91060 p (01) 

8324 92750 p (02) 8353 91070 p (01) 

8324 92760 p (02) 8353 91080 p (01) 

8324 92790 p (02) 8353 91090 p (02) 

8324 94940 p (01) 8361 74935 p (02) 

8324 94990 p (01) 8361 75120 p (02) 

8329 74990 p (02) 8361 75125 p (02) 

8329 94520 p (01) 8361 75130 p (02) 

8329 94630 p (01) 8361 75135 p (02) 

8331 90120 p (01) 8361 75140 p (02) 

8331 90125 p (01) 8361 75145 p (02) 

8331 90130 p (01) 8361 75150 p (02) 

8331 90135 p (01) 8361 75155 p (02) 

8331 90190 p (02) 8361 75190 p (02) 

8331 90220 p (01) 8361 75220 p (01) 

8331 90230 p (01) 8361 75230 p (01) 

8331 90240 p (01) 8361 75240 p (01) 

8331 90290 p (01) 8361 75250 p (01) 

8331 94950 p (01) 8361 75290 p (01) 

8332 90150 p (01) 8361 75840 p (02) 

8332 90155 p (01) 8361 75850 p (02) 

8332 90160 p (01) 8362 75350 p (01) 

8332 90165 p (01) 8362 75390 p (01) 

8332 90180 p (01) 8362 75415 p (01) 

8332 90190 p (02) 8362 75425 p (01) 

8332 94440 p (01) 8362 75440 p (01) 

8332 94490 p (05) 8362 75445 p (01) 

8340 81208 p (01) 8362 75450 p (01) 

8340 81290 p (02) 8362 75460 p (01) 

8340 81950 p (02) 8362 75465 p (01) 

8340 81990 p (03) 8362 75520 p (01) 

8340 94420 p (04) 8362 75530 p (01) 

8340 94430 p (04) 8362 75950 p (01) 

8340 94490 p (05) 8363 79550 p (01) 

8340 94530 p (02) 8363 79570 p (01) 

8351 92220 p (01) 8363 80360 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

8364 56010 p (02) 8371 77430 p (02) 
8364 56020 p (01) 8371 77435 p (02) 
8364 56030 p (01) 8372 77510 p (02) 
8364 56060 p (01) 8372 77520 p (01) 

8364 75615 p (01) 8372 77530 p (02) 
8364 75620 p (01) 8372 77540 p (02) 
8364 75625 p (01) 8372 77550 p (02) 
8364 75630 p (01) 8372 77590 p (03) 

8364 75635 p (01) 8373 77120 p (01) 

8364 75640 p (01) 8373 77130 p (01) 

8364 75645 p (01) 8373 77140 p (01) 

8364 75650 p (01) 8373 77190 p (01) 

8364 75655 p (01) 8374 77610 p (02) 

8364 75660 p (01) 8374 77620 p (02) 

8364 75665 p (01) 8374 77630 p (02) 

8364 75670 p (01) 8374 77640 p (02) 

8364 75690 p (01) 8374 77650 p (02) 
8365 75720 p (01) 8374 77660 p (02) 

8365 76140 p (02) 8374 77670 p (02) 

8365 76150 p (02) 8374 77690 p (02) 
8365 76160 p (02) 8375 77410 p (01) 

8365 76170 p (02) 8375 77425 p (02) 

8365 76180 p (02) 8375 77430 p (02) 

8365 76190 p (02) 8375 77435 p (02) 
8365 76230 p (02) 8375 77440 p (01) 
8365 76240 p (02) 8375 77470 p (02) 

8365 76260 p (02) 8375 77490 p (02) 

8365 76290 p (02) 8375 77720 p (02) 

8365 80340 p (02) 8375 77730 p (01) 

8366 80215 p (02) 8375 77740 p (01) 

8366 80220 p (02) 8375 77750 p (01) 

8366 80225 p (02) 8375 77760 p (01) 

8366 80230 p (02) 8375 77790 p (01) 
8366 80235 p (02) 8375 77880 p (02) 

8366 80240 p (02) 8376 77220 p (01) 

8366 80245 p (02) 8376 77230 p (01) 

8366 80250 p (02) 8376 77240 p (01) 

8366 80255 p (02) 8376 77250 p (01) 

8366 80290 p (02) 8376 77260 p (01) 

8369 75730 p (02) 8376 77290 p (01) 

8369 75790 p (01) 8377 77920 p (01) 

8369 75930 p (01) 8377 77930 p (01) 

8369 79330 p (01) 8377 77940 p (01) 

8369 79450 p (02) 8377 77950 p (01) 

8369 79490 p (02) 8378 74490 p (03) 
8371 77390 p (02) 8378 77820 p (01) 
8371 77415 p (02) 8378 77825 p (01) 

8371 77420 p (02) 8378 77830 p (01) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 p (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

8378 77835 p (01) 8511 98340 p (01) 

8378 77850 p (02) 8511 98350 p (01) 

8378 77870 p (02) 8511 98360 p (01) 

8378 77890 p (01) 8511 98390 p (01) 

8379 78130 p (02) 8512 98420 p (01) 

8379 78140 p (02) 8512 98430 p (01) 

8379 78160 p (01) 8512 98440 p (01) 

8379 78170 p (01) 8512 98450 p (01) 

8379 78190 p (01) 8512 98460 p (01) 

8379 78230 p (01) 8512 98490 p (01) 

8379 78320 p (01) 8512 98990 p (01) 

8411 84110 p (02) 8520 70010 p (25) 

8411 84115 p (02) 8520 70075 p (04) 

8411 84120 p (02) 8530 62820 p (01) 

8411 84125 p (02) 8530 97950 p (01) 

8411 84130 p (02) 8541 97420 p (01) 

8411 84135 p (02) 8541 97425 p (01) 

8411 84140 p (02) 8541 97430 p (01) 

8411 84145 p (02) 8541 97435 p (01) 

8411 84150 p (02) 8541 97440 p (01) 

8411 84155 p (02) 8541 97445 p (01) 

8411 84160 p (02) 8541 97450 p (01) 

8411 84165 p (02) 8541 97455 p (01) 

8411 84170 p (02) 8541 97460 p (01) 

8412 85320 p (01) 8541 97470 p (01) 

8412 85340 p (01) 8541 97490 p (01) 

8412 85390 p (02) 8542 59990 p (04) 

8413 85330 p (01) 8542 97320 p (01) 

8413 85390 p (02) 8542 97325 p (01) 

8414 87390 p (02) 8542 97330 p (01) 

8414 90140 p (02) 8542 97335 p (01) 

8414 90170 p (02) 8542 97340 p (01) 

8414 94420 p (04) 8542 97345 p (01) 

8414 94430 p (04) 8542 97350 p (01) 

8414 94490 p (05) 8542 97355 p (01) 

8415 81990 p (03) 8542 97360 p (01) 

8416 79990 -p \02) 8542 97390 p (01) 

8416 80370 p (01) 8542 97990 p (02) 

8416 91090 p (02) 8542 98930 p (01) 

8417 83990 p (02) 8543 97920 p (01) 

8417 90140 p (02) 8543 97990 p (02) 

8417 90170 p (02) 8550 98120 p (01) 

8417 95490 p (02) 8550 98130 p (01) 

8490 97155 p (01) 8550 98190 p (01) 

8490 97160 p (01) 8550 98940 p (01) 

8490 97170 p (01) 8610 98530 p (01) 

8511 98320 p (01) 8610 98550 p (02) 
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Taula 6. Correspondencia entre els grups primaris de la CC0-94 i les ocupacions de la CNO-
79 normalitzada 

Grups primaris Ocupacions Grups primaris Ocupacions 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

8610 98560 p (02) 9330 37060 p (02) 

8610 98590 p (01) 9330 97190 p (02} 

8620 98520 p (01) 9340 39990 p (03} 

8620 98540 p (01) 9351 99910 p (07} 

8630 97930 p (01) 9352 99910 p (07) 

8630 97940 p (01) 9410 62110 p (03} 

8630 98550 p (02) 9410 62190 p (02) 

8630 98560 p (02) 9410 62790 p (02) 

8640 98570 p (01) 9420 62410 p (04) 

9001 45220 p (01) 9420 62610 p (02} 

9001 45290 p (03) 9430 62110 p (03) 

9001 49090 p (01) 9430 62410 p (04} 

9002 45230 p (01) 9440 63290 p (02} 

9002 45290 p (03) 9450 64990 p (02} 

9110 54010 p (01) 9500 71180 p (01} 

9110 55220 p (02) 9500 71190 p (02) 

9121 53170 p (01) 9601 59290 p (02} 

9121 53260 p (01) 9601 99910 p (07) 

9121 54050 p (01) 9602 99910 p (07) 

9121 55220 p (02) 9700 85350 p (01) 

9121 55290 p (01) 9700 97150 p (01} 

9121 99910 p (07) 9700 99910 p (07} 

9122 56010 p (02) 9800 62830 p (01} 

9122 56040 p (01) 9800 97120 p (01} 

9122 56050 p (01) 9800 97130 p (01) 

9122 56070 p (01) 9800 97135 p (01) 

9122 56080 p (01) 9800 97140 p (01} 

9211 54055 p (01) 9800 97145 p (01} 

9211 55120 p (01) 9800 97190 p (02) 

9211 55130 p (01) 9800 98610 p (01) 

9211 55140 p (01) 9800 98620 p (01) 

9211 55190 p (02) 9800 98690 p (01) 

9212 55230 p (01) 0010 YOOOO p (05) 

9212 99910 p (07) 0020 YOOOO p (05) 

9220 55150 p (01) 0030 YOOOO p (05) 

9220 55190 p (02) X001 X1010 p (01} 

9220 58930 p (01) X002 X201'0 p (01} 

9220 58990 p (03) X003 X3010 p (01} 

9220 59430 p (01) 
9220 59440 p (01) 
9220 59450 p (01) 
9220 59490 p (01) 
9220 59920 p (01) 
9220 59930 p (01) 
9310 59990 p (04) 
9320 37050 p (01) 
9320 55160 p (01) 
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Taula 7. Correspondencia entre els subgrups de la CC0-94 i els grups primaris de la CN0-79 
normalitzada 

Subgrups Grups primaris Subgrups Grups primaris 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

001 YOO p (05) 170 601 p (05) 
002 YOO p (05) 170 602 p (04) 
003 YOO p (05) 201 011 p (01) 
101 201 p (03) 201 012 p (01) 
101 202 p (02) 201 013 p (01) 
102 201 p (03) 202 081 p (01) 
102 202 p (02) 202 082 p (01) 
102 583 p (03) 202 083 p (01) 
103 201 p (03) 203 084 p (02) 
104 211 p (03) 203 085 p (03) 
111 211 p (03) 204 020 p (01) 
111 400 p (06) 204 021 p (02) 
111 410 p (06) 205 021 p (02) 
111 500 p (05) 205 022 p (01) 
111 510 p (06) 205 023 p (01) 
111 601 p (05) 205 024 p (01) 
111 602 p (04) 205 025 p (01) 
112 174 p (01) 205 026 p (01) 
112 212 p (05) 205 027 p (02) 
112 354 p (02) 205 029 p (02) 
112 400 p (06) 211 027 p (02) 
112 410 p (06) 211 028 p (01) 
112 500 p (05) 211 051 p (01) 
112 510 p (06) 211 052 p (01) 
112 601 p (05) 212 061 p (02) 
112 602 p (04) 212 063 p (01) 
113 212 p (05) 213 065 p (01) 
113 500 p (05) 214 067 p (01) 
121 400 p (06) 219 061 p (02) 
121 410 p (06) 221 131 p (02) 
122 400 p (06) 222 132 p (03) 
122 410 p (06) 223 131 p (02) 
131 500 p (05) 223 132 p (03) 
131 510 p (06) 223 139 p (03) 
132 500 p (05) 231 121 p (02) 
132 510 p (06) 232 122 p (02) 
140 211 p (03) 239 121 p (02) 
140 212 p (05) 239 122 p (02) 
140 601 p (05) 239 123 p (01) 
140 602 p (04) 239 124 p (01) 
151 400 p (06) 239 129 p (01) 
151 410 p (06) 241 090 p (02) 
152 400 p (06) 241 11 o p (03) 
152 410 p (06) 241 194 p (02) 
161 510 p (06) 241 196 p (02) 
162 510 p (06) 241 199 p (04) 
170 212 p (05) 242 090 p (02) 
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Taula 7. Correspondencia entre els subgrups de la CC0-94 i els grups primaris de la CN0-79 
normalitzada 

Subgrups Grups primaris Subgrups Grups primaris 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

243 192 p (01) 302 032 p (02) 

243 195 p (01) 302 033 p (04) 

251 151 p (01) 302 713 p (02) 
251 152 p (01) 302 989 p (04) 

251 159 p (01) 303 033 p (04) 

251 161 p (01) 303 085 p (03) 

251 171 p (02) 304 074 p (01) 

251 172 p (02) 304 076 p (02) 

251 173 p (01) 304 163 p (01) 

251 179 p (02) 304 164 p (01) 

252 191 p (02) 304 380 p (02) 

253 311 p (05) 304 861 p (01) 

253 582 p (02) 304 862 p (01) 

261 014 p (02) 305 042 p (01) 

262 085 p (03) 305 043 p (01) 

263 084 p (02) 306 041 p (02) 

263 342 p (02) 306 353 p (02) 

264 030 p (01) 307 311 p (05) 

264 031 p (03) 307 312 p (02) 

265 031 p (03) 307 581 p (02) 

265 032 p (02) 307 754 p (04) 

265 033 p (04) 307 849 p (02) 

265 034 p (01) 307 859 p (02) 

265 035 p (01) 311 053 p (02) 

265 036 p (01) 311 949 p (04) 

265 037 p (02) 312 079 p (03) 

265 038 p (01) 313 068 p (01) 

271 037 p (02) 313 071 p (02) 

271 053 p (02) 313 073 p (01) 

272 071 p (02) 313 076 p (02) 

272 072 p (01) 313 079 p (03) 

281 133 p (01) 321 135 p (02) 

281 134 p (01) 321 193 p (03) 

282 135 p (02) 322 041 p (02) 

283 132 p (03) 322 139 p (03) 
291 11 o p (03) 331 199 p (04) 

291 194 p (02) 331 331 p (04) 

291 196 p (02) 331 339 p (02) 

292 191 p (02) 331 394 p (03) 

293 193 p (03) 331 422 p (01) 

294 141 p (01) 331 441 p (01) 

295 311 p (05) 331 442 p (01) 

295 582 p (02) 331 444 p (01) 

295 583 p (03) 332 431 p (01) 

301 039 p (01) 332 432 p (01) 

302 014 p (02) 341 11 o p (03) 

302 031 p (03) 341 311 p (05) 
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Taula 7. Correspondencia entre els subgrups de la CC0-94 i els grups primaris de la CN0-79 
normalitzada 

Subgrups Grups primaris Subgrups Grups primaris 

CC0-94 CN0-79 p (XX) CC0-94 CN0-79 p (XX) 

341 312 p (02) 430 393 p (05) 
341 321 p (03) 430 399 p (04) 
341 331 p (04) 440 393 p (05) 
341 393 p (05) 440 399 p (04) 
341 396 p (03) 451 394 p (03) 
341 397 p (02) 452 380 p (02) 
342 311 p (05) 452 394 p (03) 
342 393 p (05) 460 331 p (04) 
351 199 p (04) 460 339 p (02) 
351 212 p (05) 460 490 p (02) 
351 443 p (01) 460 593 p (01) 
352 584 p (04) 460 594 p (02) 
352 589 p (05) 501 531 p (03) 
352 YOO p (05) 502 532 p (03) 
353 193 p (03) 503 520 p (03) 
354 139 p (03) 503 531 p (03) 
354 162 p (01) 503 532 p (03) 
354 171 p (02) 511 075 p (02) 
354 172 p (02) 512 075 p (02) 
354 175 p (01) 512 540 p (07) 
354 176 p (01) 513 079 p (03) 
354 179 p (02) 513 570 p (01) 
354 181 p (01) 514 360 p (01) 
354 182 p (01) 514 520 p (03) 
354 189 p (01) 514 540 p (07) 
355 149 p (01) 514 591 p (02) 
401 331 p (04) 515 520 p (03) 
401 332 p (01) 519 199 p (04) 
401 393 p (05) 519 540 p (07) 
401 396 p (03) 519 591 p (02) 
402 351 p (01) 519 592 p (02) 
402 352 p (01) 519 599 p (06) 
402 353 p (02) 521 YOO p (05) 
402 359 p (01) 522 584 p (04) 
402 391 p (01) 523 581 p (02) 
402 392 p (01) 523 632 p (03) 
410 354 P{02) 524 -583 p (03) 
410 370 p (03) 525 584 p (04) 
410 395 p (01) 525 589 p (05) 
410 396 p (03) 529 584 p (04) 
410 397 p (02) 529 589 p (05) 
410 399 p (04) 531 451 p (02) 
421 321 p (03) 531 599 p (06) 
422 322 p (01) 532 421 p (01) 
422 342 p (02) 533 451 p (02) 
430 321 p (03) 533 452 p (02) 
430 341 p (01) 601 611 p (01) 
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Taula 7. Correspondencia entre els subgrups de la CC0-94 i els grups primaris de la CN0-79 
normalitzada 

Subgrups Grups primaris Subgrups Grups primaris 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

602 601 p (05) 729 959 p (06) 
602 621 p (04) 731 700 p (24) 
602 627 p (02) 732 700 p (24) 
602 629 p (02) 733 700 p (24) 
611 612 p (01) 734 700 p (24) 
612 624 p (04) 741 700 p (24) 
612 626 p (02) 742 711 p (03) 
612 629 p (02) 742 712 p (02) 
621 614 p (01) 742 820 p (03) 
622 613 p (01) 751 589 p (05) 
623 621 p (04) 751 725 p (02) 
623 624 p (04) 751 872 p (02) 
624 631 p (01) 751 873 p (02) 
624 632 p (03) 751 874 p (02) 
624 744 p (04) 751 959 p (06) 
624 749 p (04) 751 972 p (01) 
631 615 p (01) 752 727 p (02) 
631 642 p (02) 752 831 p (01) 
631 643 p (02) 752 832 p (01) 
632 641 p (01) 752 833 p (01) 
632 642 p (02) 752 835 p (02) 
632 643 p (02) 752 836 p (01) 
632 649 p (02) 752 839 p (03) 
701 700 p (24) 761 841 p (02) 
702 700 p (24) 761 843 p (01) 
703 700 p (24) 761 844 p (01) 
711 951 p (02) 761 849 p (02) 
712 952 p (02) 761 982 p (02) 
713 954 p (03) 762 851 p (01) 
714 959 p (06) 762 852 p (01) 
721 955 p (01) 762 854 p (01) 
722 871 p (01) 762 855 p (02) 
722 959 p (06) 762 856 p (01) 
723 855 p (02) 762 857 p (01) 
724 819 p (04) 762 859 p (02) 
724 931 p (01) 771 724 p (02) 
724 932 p (01) 771 842 p (01) 
724 939 p (02) 771 880 p (01) 
724 959 p (06) 771 941 p (01) 
725 552 p (04) 772 921 p (01) 
725 599 p (06) 772 923 p (01) 
725 959 p (06) 772 924 p (01) 
729 951 p (02) 772 925 p (01) 
729 953 p (01) 772 926 p (02) 
729 954 p (03) 772 927 p (02) 
729 956 p (01) 772 929 p (02) 
729 957 p (01) 773 891 p (02) 
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Taula 7. Correspondencia entre els subgrups de la CC0-94 i els grups primaris de la CN0-79 
normalitzada 

Subgrups Grups primaris Subgrups Grups primaris 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

773 892 p (02) 794 801 p (01) 
773 894 p (02) 794 802 p (02) 
773 895 p (01) 794 803 p (04) 
773 939 p (02) 801 700 p (24) 
774 754 p (04) 802 700 p (24) 
774 755 p (03) 803 700 p (24) 
774 803 p (04) 804 700 p (24) 
774 910 p (03) 805 700 p (24) 
774 945 p (03) 806 700 p (24) 
780 773 p (02) 807 700 p (24) 
780 774 p (02) 811 711 p (03) 
780 775 p (02) 811 712 p (02) 
780 776 p (02) 811 713 p (02) 
780 777 p (02) 811 820 p (03) 
780 778 p (02) 812 721 p (01) 
780 779 p (02) 812 722 p (01) 
780 781 p (02) 812 723 p (01) 
780 782 p (02) 812 724 p (02) 
780 783 p (02) 812 726 p (01) 
780 789 p (01) 812 727 p (02) 
791 731 p (02) 813 891 p (02) 
791 732 p (02) 813 892 p (02) 
791 758 p (03) 813 893 p (01) 
791 812 p (02) 813 899 p (01) 
791 942 p (01) 814 731 p (02) 
791 949 p (04) 814 732 p (02) 
792 734 p (02) 814 733 p (01) 
792 811 p (01) 814 734 p (02) 
792 819 p (04) 815 741 p (01) 
793 540 p (07) 815 742 p (01) 
793 751 p (02) 815 743 p (01) 
793 753 p (02) 815 744 p (04) 
793 754 p (04) 815 745 p (01) 
793 755 p (03) 815 749 p (04) 
793 757 p (02) 816 961 p (01) 
793 758 p (03) 816 969 p (01) 
793 759 p (02) 816 982 p (02) 
793 791 p (01) 816 983 p (02) 
793 792 p (01) 817 033 p (04) 
793 793 p (02) 817 894 p (02) 
793 794 p (02) 821 700 p (24) 
793 795 p (02) 822 700 p (24) 
793 796 p (01) 823 700 p (24) 
793 799 p (02) 824 700 p (24) 
793 944 p (05) 825 700 p (24) 
794 761 p (02) 826 700 p (24) 
794 762 p (02) 827 700 p (24) 
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Taula 7. Correspondencia entre els subgrups de la CC0-94 i els grups primaris de la CN0-79 
normalitzada 

Subgrups Grups primaris Subgrups Grups primaris 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

828 700 p (24) 836 795 p (02) 
831 725 p (02) 836 802 p (02) 
831 820 p (03) 836 803 p (04) 
831 834 p (01) 837 744 p (04) 
831 839 p (03) 837 771 p (01) 
831 872 p (02) 837 772 p (01) 
831 874 p (02) 837 773 p (02) 
831 943 p (01) 837 774 p (02) 
831 944 p (05) 837 775 p (02) 
831 952 p (02) 837 776 p (02) 
831 974 p (02) 837 777 p (02) 
832 728 p (01) 837 778 p (02) 
832 729 p (01) 837 779 p (02) 
832 744 p (04) 837 781 p (02) 
832 749 p (04) 837 782 p (02) 
832 835 p (02) 837 783 p (02) 
832 927 p (02) 841 799 p (02) 
832 945 p (03) 841 803 p (04) 
832 946 p (01) 841 819 p (04) 
832 949 p (04) 841 839 p (03) 
833 901 p (02) 841 841 p (02) 
833 902 p (01) 841 853 p (02) 
833 944 p (05) 841 873 p (02) 
833 949 p (04) 841 901 p (02) 
834 812 p (02) 841 910 p (03) 
834 819 p (04) 841 944 p (05) 
834 944 p (05) 841 954 p (03) 
834 945 p (03) 849 971 p (04) 
835 910 p (03) 851 983 p (02) 
835 922 p (01) 851 984 p (01) 
835 926 p (02) 851 989 p (04) 
835 929 p (02) 852 700 p (24) 
836 560 p (02) 853 628 p (02) 
836 749 p (04) 853 979 p (03) 
836 751 p (02) 854 599 p (06) 
836 752 p (01) 854 973 p (01) 
836 753 p (02) 854 974 p (02) 
836 754 p (04) 854 979 p (03) 
836 755 p (03) 854 989 p (04) 
836 756 p (01) 855 981 p (01) 
836 757 p (02) 855 989 p (04) 
836 758 p (03) 861 985 p (04) 
836 759 p (02) 862 985 p (04) 
836 761 p (02) 863 979 p (03) 
836 762 p (02) 863 985 p (04) 
836 793 p (02) 864 985 p (04) 
836 794 p (02) 900 452 p (02) 
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Taula 7. Correspondencia entre els subgrups de la CC0-94 i els grups primaris de la CN0-79 
normalitzada 

Subgrups Grups primaris 
CC0-94 CN0-79 P (XX) 

900 490 p (02) 
911 540 p (07) 
911 552 p (04) 
912 531 p (03) 
912 532 p (03) 
912 540 p (07) 
912 552 p (04) 
912 560 p (02) 
912 999 p (05) 
921 540 p (07) 
921 551 p (03) 
921 552 p (04) 
921 999 p (05) 
922 551 p (03) 
922 589 p (05) 
922 594 p (02) 
922 599 p (06) 
931 599 p (06) 
932 370 p (03) 
932 551 p (03) 
933 370 p (03) 
933 971 p (04) 
934 399 p (04) 
935 999 p (05) 
941 621 p (04) 
941 627 p (02) 
942 624 p (04) 
942 626 p (02) 
943 621 p (04) 
943 624 p (04) 
944 632 p (03) 
945 649 p (02) 
950 711 p (03) 
960 592 p (02) 
960 999 p (05) 
970 853 p (02) 
970 971 p (04) 
970 999 p (05) 
980 628 p (02) 
980 971 p (04) 
980 986 p (01) 
xoo X10 p (01) 
xoo X20 p (01) 
xoo X30 p (01) 
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Taula 8. Correspondencia entre els subgrups principals de la CC0-94 i els subgrups de la 
CN0-79 normalitzada 

Subgrups principals Subgrups Subgrups principals Subgrups 

CC0-94 CN0-79 p (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

00 YO p (03) 28 13 p (04) 

10 20 p (01) 29 11 p (03) 

10 21 p (05) 29 14 p (02} 

10 58 p (08) 29 19 p (07) 

11 17 p (03) 29 31 p (04) 

11 21 p (05) 29 58 p (08} 

11 35 p (04) 30 01 p (03) 

11 40 p (03) 30 03 p (04) 

11 41 p (03) 30 04 p (02} 

11 50 p (02) 30 07 p (04) 

11 51 p (03) 30 08 p (03) 

11 60 p (04) 30 16 p (03) 

12 40 p (03) 30 31 p (04) 

12 41 p (03) 30 35 p (04} 

13 50 p (02) 30 38 p (02) 

13 51 p (03) 30 58 p (08} 

14 21 p (05) 30 71 p (04} 

14 60 p (04) 30 75 p (04} 

15 40 p (03) 30 84 p (04) 

15 41 p (03) 30 85 p (05) 

16 51 p (03) 30 86 p (01} 

17 21 p (05) 30 98 p (06) 

17 60 p (04) 31 05 p (03} 

20 01 p (03) 31 06 p (02} 

20 02 p (02) 31 07 p (04) 

20 08 p (03) 31 94 p (05} 

21 02 p (02) 32 04 p (02) 

21 05 p (03) 32 13 p (04) 

21 06 p (02) 32 19 p (07} 

22 13 p (04) 33 19 p (07} 

23 12 p (01) 33 33 p (04} 

24 09 p (01) 33 39 p (08) 

24 11 p (03) 33 42 p (02} 

24 19 p (07) 33 43 p (01} 

25 15 p (01) 33 44 p (02) 

25 16 p (03) 34 11 p (03) 

25 17 p (03) 34 31 p (04) 

25 19 p (07) 34 32 p (03) 

25 31 p (04) 34 33 p (04) 

25 58 p (08) 34 39 p (08) 

26 01 p (03) 35 13 p (04} 

26 03 p (04) 35 14 p (02) 

26 08 p (03) 35 16 p (03} 

26 34 p (03) 35 17 p (03} 

27 03 p (04) 35 18 p (01} 

27 05 p (03) 35 19 p (07} 

27 07 p (04) 35 21 p (05} 
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Taula 8. Correspondencia entre els subgrups principals de la CC0-94 i els subgrups de la 
CN0-79 normalitzada 

Subgrups principals Subgrups Subgrups principals Subgrups 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

35 44 p (02) 71 95 p (05) 

35 58 p (08) 72 55 p (04) 

35 YO p (03) 72 59 p (08) 

40 33 p (04) 72 81 p (04) 

40 35 p (04) 72 85 p (05) 

40 39 P(08) 72 87 p (04) 

41 35 p (04) 72 93 p (02) 

41 37 p (02) 72 95 p (05) 

41 39 p (08) 73 70 p (06) 

42 32 p (03) 74 70 p (06) 

42 34 p (03) 74 71 p (04) 

43 32 p (03) 74 82 p (03) 

43 34 p (03) 75 58 p (08) 

43 39 p (08) 75 72 p (04) 

44 39 p (08) 75 83 p (03) 

45 38 p (02) 75 87 p (04) 

45 39 p (08) 75 95 p (05) 

46 33 p (04) 75 97 p (08) 

46 49 p (02) 76 84 p (04) 

46 59 p (08) 76 85 p (05) 

50 52 p (02) 76 98 p (06) 

50 53 p (02) 77 72 p (04) 

51 07 p (04) 77 75 p (04) 

51 19 p (07) 77 80 p (04) 

51 36 p (01) 77 84 p (04) 

51 52 p (02) 77 88 p (01) 

51 54 p (04) 77 89 p (02) 

51 57 p (01) 77 91 p (03) 

51 59 p (08) 77 92 p (02) 

52 58 p (08) 77 93 p (02) 

52 63 p (03) 77 94 p (05) 

52 YO p (03) 78 77 p (02) 

53 42 p (02) 78 78 p (02) 

53 45 p (02) 79 54 p (04) 

53 59 p (08) 79 73 p (02) 

60 60 p (04) 79 75 p (04) 

60 61 p (04) 79 76 p (02) 

60 62 p (06) 79 79 p (03) 

61 61 p (04) 79 80 p (04) 

61 62 p (06) 79 81 p (04) 

62 61 p (04) 79 94 p (05) 

62 62 p (06) 80 70 p (06) 

62 63 p (03) 81 03 p (04) 

62 74 p (03) 81 71 p (04) 

63 61 p (04) 81 72 p (04) 

63 64 p (02) 81 73 p (02) 

70 70 p (06) 81 74 p (03) 
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Taula 8. Correspondencia entre els subgrups principals de la CC0-94 i els subgrups de la 
CN0-79 normalitzada 

Subgrups principals Subgrups Subgrups principals Subgrups 

CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 p (XX) 

81 82 p (03) 91 55 p (04) 

81 89 p (02) 91 56 p (02) 

81 96 p (01) 91 99 p (05) 

81 98 p (06) 92 54 p (04) 

82 70 p (06) 92 55 p (04) 

83 56 p (02) 92 58 p (08) 

83 72 p (04) 92 59 p (08) 

83 74 p (03) 92 99 p (05) 

83 75 p (04) 93 37 p (02) 

83 76 p (02) 93 39 p (08) 

83 77 p (02) 93 55 p (04) 

83 78 p (02) 93 59 p (08) 

83 79 p (03) 93 97 p (08) 

83 80 p (04) 93 99 p (05) 

83 81 p (04) 94 62 p (06) 

83 82 p (03) 94 63 p (03) 

83 83 p (03) 94 64 p (02) 

83 87 p (04) 95 71 p (04) 

83 90 p (02) 96 59 p (08) 

83 91 p (03) 96 99 p (05) 

83 92 p (02) 97 85 p (05) 

83 94 p (05) 97 97 p (08) 

83 95 p (05) 97 99 p (05) 

83 97 p (08) 98 62 p (06) 

84 79 p (03) 98 97 p (08) 

84 80 p (04) 98 98 p (06) 

84 81 p (04) xo X1 p (01) 

84 83 p (03) xo X2 p (01) 

84 84 p (04) xo X3 p (01) 

84 85 p (05) 

84 87 p (04) 

84 90 p (02) 

84 91 p (03) 

84 94 p (05) 

84 95 p (05) 

84 97 p (08) 

85 59 .. p (08) 

85 62 p (06) 

85 70 p (06) 

85 97 p (08) 

85 98 p (06) 

86 97 p (08) 

86 98 p (06) 

90 45 p (02) 

90 49 p (02) 

91 53 p (02) 

91 5.'1 p (04) 
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Taula 9. Correspondencia entre els grups principals de la CC0-94 i els grans grups de la 
CN0-79 normalitzada 

Grups principals Grans grups Grups principals Grans grups 

CC0-94 CN0-79 P (XX) Ce0-94 eN0-79 P (XX) 

A 1 p (05) M 7 p (08) 

A 2 p (04) M 8 p (06) 

A 3 p (07) M 9 p (08) 

A 4 p (07) N 5 p (17) 

A 5 p (17) N 7 p (08) 

A 6 p (07) N 8 p (06) 

B 2 p (04) N 9 p (08) 

B 4 p (07) 
p 5 p (17) 

B 5 p (17) 
p 7 p (08) 

B 6 p (07) 
p 8 p (06) 

e 2 p (04) 
p 9 p (08) 

e 4 p (07) Q o p (05) 

e 5 p (17) Q 5 p (17) 

e 6 p (07) Q 7 p (08) 

D o p (05) Q 8 p (06) 

D 1 p (05) Q 9 p (08) 

D 3 p (07) R 5 p (17) 

D 5 p (17) R 6 p (07) 

E o p (05) R 7 p (08) 

E 1 p (05) R 9 p (08) 

E 3 p (07) S 3 p (07) 

E 5 p (17) S 4 p (07) 

F o p (05) S 5 p (17) 

F 1 p (05) S 9 p (08) 

F 2 p (04) T 5 p (17) 

F 3 p (07) T 6 p (07) 

F 4 p (07) T 7 p (08) 

F 5 p (17) T 8 p (06) 

F 7 p (08) T 9 p (08) 

F 8 p (06) u y p (03) 

F 9 p (08) X X p (01) 

F y p (03) 

G 3 p (07) 

G 4 p (07) 

G 5 p (17) 

H o p (05) 

H 1 p (05) 

H 3 p (07) 

H 5 p (17) 

J 5 p (17) 

J 6 p (07) 

J y p (03) 

K 4 p (07) 

K 5 p (17) 

L 6 p (07) 

L 7 p (08) 

M 5 p (17) 
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Taula 1 O. Correspondencia entre els grans grups de la CC0-94 i els grans grups de la CN0-79 
normalitzada 

Grans grups Grans grups Grans grups Grans grups 
CC0-94 CN0-79 P (XX) CC0-94 CN0-79 P (XX) 

o y p (03) 9 7 p (05) 

1 1 p (04) 9 8 p (04} 

1 2 p (02) 9 9 p (04} 

1 3 p (06) X X p (01) 

4 p (05) 

5 p (08) 

1 6 p (05) 

2 o p (04) 

2 p (04) 

2 3 p (06) 

2 5 p (08) 

3 o p (04) 

3 1 p (04) 

3 2 p (02) 

3 3 p (06) 

3 4 p (05) 

3 5 p (08) 

3 7 p (05) 

3 8 p (04) 

3 9 p (04) 

3 y p (03) 

4 3 p (06) 

4 4 p (05) 

4 5 p (08) 

5 o p (04) 

5 1 p (04) 

5 3 p (06) 

5 4 p (05) 

5 5 p (08) 

5 6 p (05) 

5 y p (03) 

6 6 p (05) 

6 7 p (05) 

7 5 p (08) 

7 7 p (05) 

7 8 p (04) 

7 9 p (04) 

8 o p (04) 

8 5 p (08) 

8 6 p (05) 

8 7 p (05) 

8 8 p (04) 

8 9 p (04) 

9 3 p (06) 

9 4 p (05) 

9 5 p (08) 

9 6 p (05) 
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Criteris metodologics aplicats a la traducció 

La versió catalana de la Classificació nacional d'ocupacions de 1994 s'emmarca dins del projecte de 
traducció de les classificacions i nomenclatures utilitzades en !'estadística, desenvolupat per l'lnstitut 
d'Estadística de Catalunya. Els criteris que s'han seguit són els mateixos que s'han utilitzat pera la 
resta de classificacions, ésa dir, respectant al maxim el text original s'ha adaptat tot alió que pogués 
facilitar-ne la comprensió. 

Per tal d'unificar terminológicament tates les classificacions d'ocupacions en catala, es va iniciar una 
estreta col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT 
(queja ha supervisat la resta de classificacions de l'lnstitut). El resultat és la unitat terminológica entre 
la CIU0-88 del Departament i la CC0-94 de l'lnstitut. 

Els materials de consulta utilitzats són, basicament els citats en l'apartat de bibliografia tenint en 
compte les dates d'edició, l'es,pecialització en les tematiques, etc. 

Com ja s'ha dit, la traducció s'ha fet el maxim de literal possible per tal de respectar els conceptes i la 
seva agrupació dins de la CN0-94. Solament s'han canviat qüestions com ara preposicions, articles, 
comes, etc. per tal d'unificar els epígrafs entre ells, sense que aixó hagi afectat, en cap cas, el seu 
sentit global. També, en alguns grups ha calgut afegir certes especificacions per evitar ambigüitats 
respecte altres apartats 

S'han unificat les expressions del tipus no clasificados anteriormente, no clasificados en aparta
dos anteriores, no clasificados en rúbricas anteriores, etc. de la Classificació nacional d'ocupaci
ons 1994 perno classificats en altres apartats, i el mateix s'ha fet amb similares, afines o asimila
dos per similars. 

També per qüestions d'unificació de criteris, tots els epígrafs del gran grup 1 que en la Classificació 
nacionals d'ocupacions estan definides com a activitats: dirección o gerencia, s'han canviat per di
rectors o gerents, d'aquesta manera coincideixen amb la resta d'epígrafs de la classificació on es 
defineixen com a ocupacions. 

Davant les dificultats morfológiques que presenta la flexió de genere, pel que fa a les professions, 
hem optat pel genere masculí. Pel que fa a la flexió de nombre, s'ha respectat el plural deis epígrafs 
de la Classificació nacional d'ocupacions, pero en el cas deis exemples que hi ha en les notes expli
catives i en la llista d'ocupacions s'ha utilitzat el singular. 

En el cas que disposem de dos sinónims com a traducció d'un mot en castella, s'ha optat, practica
ment sempre, pel que té !'entrada preferent en el Diccionari de la /lengua catalana de l'lnstitut d'Estu
dis Catalans. 
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